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Несмотря на это, как справедливо отмечено в Декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости (2001 год)3, продолжают иметь место случаи проявления расовой
дискриминации и нетерпимости. В Декларации справедливо замечено, что история
человечества изобилует чудовищными
зверствами, совершенными по причине
грубого нарушения прав человека, что сохранение в памяти этих страниц истории
позволит извлечь уроки для предотвращения будущих трагедий. Справедливо указано, что Холокост никогда не должен быть
забыт.
В Декларации отмечено огромное значение таких ценностей, как солидарность,
уважение, терпимость и многообразие
культур, которые образуют моральную основу и служат воодушевляющим фактором для непрекращающейся во всем мире
борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости и поражающими воображение своей бесчеловечностью трагедиями,
слишком долго выпадавшими на долю народов всего мира.
В Декларации также указано, что все
народы и отдельные лица образуют единую человеческую семью, богатую своим
разнообразием. Они вносят свой вклад в
прогресс цивилизаций и культур, состав-

В статье описаны молдавские законодательные акты в сфере прав национальных
меньшинств. На основе разбора большого
количества национальных актов автор выявляет законодательное закрепление прав
этнических меньшинств. Автор демонстрирует, что надежное закрепление прав этнических меньшинств в национальных актах
нуждается в реальном воплощении в современной действительности.
Ключевые слова: этнические меньшинства, права этнических меньшинств, законодательство.

Проблему защиты прав национальных
меньшинств человечество пытается решить
последние 350 лет. Это не значит, разумеется, что до означенного периода права национальных меньшинств никоим образом
не ущемлялись. Речь идет о том, что первые
международные договоры, призванные гарантировать хоть какие-то права меньшинствам (в первую очередь религиозным), датируются серединой XVII века1.
Однако лишь в XX веке проблема защиты прав национальных меньшинств приобрела общепризнанное значение. Было
подписано множество международных
конвенций, соглашений и договоров, создано большое количество организаций2.
1
История дипломатии / Под ред. В. П. Потемкина.
Т. 1. М., 1941. С. 209-212.
2
Юрьев С. С. К проблеме генезиса правового статуса национальных меньшинств //Российский ежегодник международного права, 1998- 1999. СПб., 1999.
С. 24 – 45.

Конференция организованна ООН с 31 августа по
8 сентября 2001 года в Дурбане (ЮАР).
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ляющих общее наследие человечества. Сохранение и поощрение терпимости, плюрализма и уважения разнообразия могут
привести к формированию более сплоченных обществ. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и
правах и обладают потенциалом для того,
чтобы конструктивно содействовать развитию и благосостоянию общества4.
Высокие темпы миграции населения
привели к социальному взаимодействию
представителей различных общин, совсем
еще недавно не имевших представления об
особенностях мировосприятия, традиций,
культуры, бытового поведения своих новых соседей, что создает естественную почву как для взаимодействия, так и для потенциальных конфликтов.
Очевидно, что формирование цивилизованного гражданского общества в РМ
возможно лишь при усвоении фундаментальных демократических ценностей, в том
числе по защите прав национальных меньшинств.
Болезненные последствия переходного
периода одинаково влияют на все население Молдовы, независимо от национальности, языка, религии, пола и т.д. И всетаки, исходя из специфического статуса и
положения национальных меньшинств, их
представители зачастую более уязвимы в
социальных, экономических, культурных и
др. вопросах в сравнении с представителями национального большинства.
В этой связи обеспечение прав национальных меньшинств является одной из
основ гражданского согласия в обществе.
Это особенно актуально с учетом того, что
в последние годы пресса и неправительственные организации констатируют определенную этническую напряженность в
обществе Молдовы.
По этим причинам парламентский адвокат Аурелия Григориу отметила, что необходимость борьбы со всеми формами и

проявлениями дискриминации в Молдове очевидна как никогда. Расизм, расовая
дискриминация, ксенофобия и связанная с
ними нетерпимость угрожают основам нашего общества и нашим моральным принципам5, – заявила омбудсмен.
Тревожные события высветили необходимость налаживания содержательного
и предметного диалога между представителями различных конфессий, культур и
мировоззрений. Однако, одних декларативных норм и призывов бороться с дискриминацией и ксенофобией недостаточно. Антисемитизм и дискриминация в
современной Молдове являются серьезной
проблемой, игнорировать которую нельзя,
отмечено в заявлении парламентского адвоката.
Политика государства в области прав
человека должна быть подкреплена мерами, направленными на ликвидацию
дискриминации и нетерпимости. Понятно, что если проблема столь серьезна, то
ее нельзя не замечать на самом высоком
уровне. Вполне естественно, чтобы ею занялась соответствующая парламентская
комиссия с целью выработки государственной концепции, направленной на
ликвидацию и предупреждение всех форм
дискриминации, ксенофобии и антисемитизма. Для этого в первую очередь, по
мнению парламентского адвоката, необходимо принятие соответствующего закона по предупреждению и борьбе с дискриминацией 6.
Важность защиты и законодательного
закрепления прав национальных меньшинств актуальна для Республики Молдовы в силу ее многонационального состава.
По данным Национального бюро статистики РМ (согласно последней переписи населения в 2004 году) в Молдове проживают:
молдоване (их доля в общей численности
населения составляет 75,8% и увеличилась по сравнению с 1989 годом на 5,9%),
украинцы – 8,4% (в 1989 г.- 13,8%), русские
– 5,9% (в 1989 г.- 13%), гагаузы – 4,4% (в
1989 г.- 3,5%), румыны – 2,2% (в 1989 г. –
0,1%), болгары – 1,9% (в 1989 г. – 2%), евреи

4
Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Декларация и Программа действий. Издано Департаментом общественной
информации Организации Объединенных Наций.Нью-Йорк, 2002. С. 12-23.
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– 0,11% (в 1989 г. – 1,5%), цыгане-0,4% (в
1989 г. – 0,3%)7.
Национальный состав населения сложился под влиянием изменений в обществе, произошедших за последние 15 лет,
среди которых необходимо отметить неодинаковую интенсивность эмиграции отдельных национальностей, что повлияло
на уменьшение доли украинского населения на 2,9% и русского – на 3,9%. Несмотря
на это, по данным двух последних переписей, украинцы и русские по-прежнему занимают, соответственно, второе и третье
места в общей численности населения страны. За этот же период увеличилась доля
населения гагаузской национальности на
0,3%, румынской – на 2,1%, и жители этих
национальностей занимают, соответственно, 4-ое и 5-ое места в общей численности
населения. В то же время уменьшилась
доля болгар на 0,1%, а также других национальностей – на 1,7%. Необходимо отметить, что, по данным Национального бюро
статистики РМ, молдоване, гагаузы и болгары в большинстве проживают в сёлах, а
русские, румыны и украинцы – в городах.
При переписи 2004 года, 78,8% населения страны родным языком (первый язык,
который усвоили в раннем детстве) указали
язык своей национальности, а 20,8% указали другие языки, не совпадающие с их
национальностью. Среди молдован 78,4%
родным языком указали молдавский язык,
18,8% – румынский, 2,5% -русский и 0,3%
– другие языки. Среди украинцев 64,1%
родным языком указали украинский язык,
а 31,8% -русский. Среди русских 97,2%
родным языком указали язык своей национальности. Гагаузы, также как и русские,
в большинстве своем родным языком указали язык своей национальности – 92,3%,
а 5,8% – русский язык. Болгары с родным
языком болгарским составили 81,0%, и
13,9% родным языком указали русский
язык. Вместе с информацией о родном языке, при переписи 2004 года была также получена информация о языке, на котором
обычно разговаривает население. Из общего числа населения страны 58,8% обычно

разговаривает на молдавском языке, 16,4%
– на румынском, 16,0% – на русском, 3,8% –
на украинском, 3,1% -на гагаузском и 1,1%
– на болгарском. На других языках, кроме
указанных выше, обычно разговаривает
0,4% всего населения, и такую же долю составляет население, не указавшее язык, на
котором обычно разговаривает. Несмотря
на то, что большинство украинцев, гагаузов, болгар родным языком указали язык
своей национальности, каждый второй
украинец, каждый третий болгарин и каждый четвёртый гагауз обычно разговаривают на русском языке. Молдоване, которые
обычно разговаривают на русском языке,
составляют 5,0% от их общей численности.
Среди национальных меньшинств 6,2%
украинцев, 4,4% русских, 1,9% гагаузов,
2,2% румын и 7,1% болгар разговаривают
на молдавском языке8.
Конституция Молдовы в статье 1 провозглашает: «Республика Молдова – демократическое правовое государство, в котором достоинство человека, его права и
свободы, свободное развитие человеческой
личности, справедливость и политический
плюрализм являются высшими ценностями и гарантируются».
Статья 16 Конституции гарантирует
права национальных меньшинств – все
граждане Республики Молдова равны
перед законом и властями независимо от
расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального
происхождения9.
Закон об оплате труда предусматривает, что при установлении заработной платы
не допускается дискриминация работников в зависимости от возраста, пола, расовой и национальной принадлежности, политических убеждений, вероисповедания и
материального положения.
В Законе о государственной службе говорится, что правом поступления на госуCaracteristici demografice, nationale, lingvistice,
culturale. 2004 Chisinau: Statistica, 2006.Р. 16-17, 1920.
9
Конституция Республики Молдова. Кишинэу,
2004.
8

7
Anuarul statistic al Republicii Moldova Chişinău,
2009. Р. 40.

7

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà

дарственную службу пользуются граждане Республики Молдова независимо от их
расовой и национальной принадлежности,
пола, вероисповедания.
Закон об общественных объединениях
предоставляет представителям национальных меньшинств возможность создавать
этнокультурные организации для более
эффективного представления, продвижения и достижения своих социальных, экономических, языковых, культурных и других интересов10.
Закон о правах лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам и правовом
статусе их организаций определяет, что
любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право свободно
выбирать, считаться ему таковым или нет.
Этот выбор или осуществление прав, связанных с ним, не должны ставить это лицо
в невыгодное положение.
Статья 1 закона содержит понятие «национальное меньшинство»: под лицами,
принадлежащими к национальным меньшинствам, понимаются лица, постоянно
проживающие на территории Республики Молдова, являющиеся ее гражданами,
обладающие этническими, культурными,
языковыми и религиозными особенностями, отличающими их от большинства населения – молдаван, и осознающие себя лицами иного этнического происхождения.
Государство гарантирует лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на
равную защиту со стороны закона (ст. 4), право на образование на родном языке на всех
уровнях обучения (ст. 6), право беспрепятственно пользоваться родным языком как
в письменной, так и в устной форме, иметь
доступ к информации на этом языке, распространять такую информацию и обмениваться ею (ст. 7). Нормативные акты,
официальные сообщения и другая важная
информация публикуются на государственном и русском языках, а в районах, получивших специальный статус автономии
– на других официальных языках в соот-

ветствии с законодательством11. Помимо
этого, государство гарантирует, что изменение административно-территориального
устройства не будет иметь целью изменение этнодемографического состава населения регионов. Если такие изменения будут
предприняты, необходимо учитывать мнение местного населения, в том числе национальных меньшинств.
Лица, принадлежащие к национальным
меньшинствам, имеют право обращаться в
публичные учреждения в устной и письменной форме на молдавском или русском
языках и получать ответ на языке обращения. В населенных пунктах, которым
предоставлен особый статус автономии,
в процессе взаимоотношений с органами
публичной власти языком общения может
выступать любой из официальных языков,
установленных соответствующими законами.
На территории, где лица, принадлежащие к одному из национальных меньшинств, составляют значительную часть
населения, в качестве языка общения с органами публичной власти может выступать
и язык этого меньшинства (ст. 12).
Закон определяет (ст. 5), что государство обязуется содействовать созданию необходимых условий для сохранения, развития и выражения этнической, культурной,
языковой и религиозной самобытности
лиц, принадлежащим к национальным
меньшинствам. Государство обеспечивает проведение научных исследований по
истории, языку и культуре национальных
меньшинств. Памятники истории и культуры национальных меньшинств охраняются
государством.
Лица, принадлежащие к национальным
меньшинствам, и их организации имеют
право в соответствии с законом учреждать
средства массовой информации, а также
издавать литературу на языках национальных меньшинств.
Лица, принадлежащие к национальным
меньшинствам, имеют право в соответствии
Закон РМ о правах лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, и правовом статусе
их организаций № 382-XV от 19.07.2001// Monitorul
oficial al Republicii Moldova. 2001. № 107.

11

Закон РМ об общественных объединениях № 837
от 17.05.96// Monitorul oficial al Republicii Moldova.
1997. № 6.
10
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го публичного управления консультируются с организациями лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам, интересы
которых затрагиваются соответствующими
решениями.
Согласно ст. 22 Правительство, министерства, департаменты, органы местной
публичной администрации обязаны консультироваться с представителями национальных меньшинств во время разработки
и внедрения правительственной политики в области культуры и образования для
национальных меньшинств. Национальные меньшинства имеют право быть представлены пропорционально в структурах
исполнительной и судебной властей всех
уровней, в армии, органах правопорядка
(ст. 24); в Парламенте и местных органах
власти они представлены в результате выборов, в соответствии с действующим законодательством (ст. 23).
Статья 28 закона определяет, что если
международно-правовыми актами по правам человека, к которым присоединилась
Республика Молдова, устанавливаются
иные положения, чем в законодательстве
Республики Молдова по правам и основным свободам человека, включая права
лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, то действуют положения
международно-правовых актов.
В соответствии с Законом о функционировании языков русскому языку предоставляется статус языка межнационального
общения; языком мероприятий и делопроизводства в органах государственной власти в пунктах, где компактно проживает
украинское, русское, болгарское население или население другой национальности, может быть язык этого меньшинства;
акты органов местной публичной власти и
управлениях в регионах, где лица, принадлежащие к национальным меньшинствам,
составляют существенную часть населения,
публикуются на языке этого меньшинства,
если это необходимо12.
Статья 9 закона определяет, что рабочим языком в органах государственной

с законом определять свое отношение к религии, в частности выбирать конфессию, а
также осуществлять, индивидуально или
совместно с единоверцами, религиознопросветительную деятельность на родном
или другом приемлемом для них языке, совершать обряды, содержать религиозные
здания, использовать религиозную литературу и культовые предметы.
Лица, принадлежащие к национальным
меньшинствам, имеют право отмечать свои
национальные праздники и исторические
даты, принимать участие в совершении обрядов своих народов, использовать в частном порядке свою национальную символику.
Лица, принадлежащие к национальным
меньшинствам, имеют право употреблять
свои фамилии, имена и отчества (если таковые используются в их родном языке), в
том числе в официальных документах, так
как это принято в их родном языке.
Государство способствует облегчению
гуманитарных контактов лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, с их
исторической родиной.
Лица, принадлежащие к национальным
меньшинствам, могут осуществлять свои
права как индивидуально, так и объединяясь в соответствии с законом в организации
(землячества, общины, содружества, общества и т.п.) просветительного, культурного,
религиозного и благотворительного характера.
Организации лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, пользуются
поддержкой государства при осуществлении своих программ в области культуры,
науки, образования, просвещения, исторических изысканий, благотворительности.
Организации лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, имеют право на сотрудничество с учреждениями и
ведомствами других стран, в компетенцию
которых входят вопросы, представляющие
интерес для указанных организаций с точки зрения реализации их уставных целей.
При формировании и проведении политики в области культуры и образования национальных меньшинств Правительство,
министерства и ведомства, органы местно-

Закон РМ о функционировании языков на территории Молдавской ССР №3465-XI от 01.09.1989//
Вести. 1989. № 9.
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менты по уголовному преследованию и судебные документы в порядке, устанавливаемом процессуальным законодательством,
вручаются обвиняемому, подсудимому и
другим лицам, участвующим в деле, в переводе на язык, которым они владеют. Следственные и судебные документы в порядке,
устанавливаемом процессуальным законодательством, вручаются обвиняемому, подсудимому и другим лицам, участвующим
в деле, в переводе на язык, которым они
владеют. Органы государственного арбитража осуществляют свою деятельность на
государственном языке или на языке, приемлемом для участвующих в споре сторон.
Вывески с наименованием органов государственной власти, государственного
управления и общественных организаций,
предприятий, учреждений и организаций, таблички с наименованием площадей,
улиц, переулков, населенных пунктов и
иных географических объектов изготовляются на государственном и русском языках, в соответствтующих местностях – на
государственном, гагаузском и русском
языках и располагается слева (сверху) на
государственном языке и справа (снизу) на
русском языке, в соответствующих местностях – слева (сверху) на гагаузском языке, в
центре (снизу) на государственном языке,
справа (ниже) на русском языке.
Закон об образовании утверждает международный стандарт, в соответствии с
которым все граждане имеют право выбора языка обучения и образования на всех
уровнях обучения, система образования
отвергает любые виды расовой или этнической дискриминации, воспитывает уважение и дружбу между всеми народами и
этническими или национальными группами, гарантирует право на образование, независимо от национальности, гарантирует
составление документов или на государственном языке, или на языке обучения,
предоставляет родителям право выбирать
для своих детей язык обучения13.
В Молдове в 2003 году была принята
Концепции национальной политики. В
ней сказано, что терпимость и уважение к

власти, государственного управления и
общественных организаций является государственный язык, вводимый поэтапно.
При этом обеспечивается перевод на русский язык. Языком делопроизводства в
органах государственной власти, государственного управления и общественных организаций является государственный язык.
При необходимости документы переводятся на русский язык. В местностях с населением гагаузской национальности рабочим
языком и языком делопроизводства в органах государственной власти, государственного управления и общественных организаций является государственный, родной
или иной приемлемый язык. Акты органов
государственной власти, государственного
управления и общественных организаций
составляются и принимаются на государственном языке с последующим переводом на русский язык, в местностях с населением гагаузской национальности – на
государственном, гагаузском или русском
языке с последующим переводом. Акты
местных органов государственной власти,
государственного управления и общественных организаций на территории, где большинство составляет население украинской,
русской, болгарской или другой национальности, могут приниматься на родном
или ином языке с последующим переводом
на государственный язык.
Статья 15 определяет, что производство
по уголовным, гражданским и административным делам осуществляется на государственном языке или на языке, приемлемом для большинства участвующих в деле
лиц. Участникам процесса, не владеющим
языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право ознакомления
с материалами дела, участие в действиях
по уголовному преследованию и судебных действиях через переводчика, а также право выступления и дачи показаний
на родном языке. Участникам процесса, не
владеющим языком, на котором ведется
судопроизводство, обеспечивается право
ознакомления с материалами дела, участие
в судебно-следственных действиях через
переводчика, а также право выступления
и дачи показаний на родном языке. ДокуÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

13
Закон РМ об образовании № 547-XIII от 21.07.95//
Monitorul oficial al Republicii Moldova. 1995.№ 62-63.

10

Áîðøåâñêèé À.Ï. - Ýòíîäåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ è õàðàêòåðèñòèêà çàùèòû...

языкам, культурам, религиям и верованиям всех этнических сообществ, проживающих на территории Молдовы, является
неотъемлемым условием политического суверенитета и гражданского мира в нашей
стране14.
Концепция определяет, что национальная политика должна быть направлена на
обеспечение гражданского согласия; развитие всех этнических и языковых сообществ; развитие традиционно корректных
межэтнических отношений; преодоление
последствий гражданского конфликта конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века, деформировавшего межэтнические отношения в
Молдове и др.15
Права гагаузского этнического меньшинства также регламентированы посредством Закона об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)16. В нем Молдова
привела в соответствие с международными

SUMMARY
This article describes the Moldavian acts in
the field of minority rights. The author reveals
the legal right of ethnic minorities on the based of
the analysis of many national acts. The reliable
fastening of ethnic minority rights in national
instruments needs to bring into the modern reality
by the author demonstration.
стандартами положение в области обеспечения развития и сохранения национальной идентичности гагаузов. Закон гласит,
что Гагаузия – это территориальное автономное образование с особым статусом как
форма самоопределения гагаузов. Гагаузия
в пределах своей компетенции самостоятельно решает вопросы политического,
экономического и культурного развития в
интересах всего населения. Официальным
языком Гагаузии является молдавский,
гагаузский и русский языки. Закон устанавливает, что в состав Гагаузии входят
населенные пункты, в которых гагаузы составляют более 50 процентов населения17.

14
Закон РМ об утверждении Концепции национальной политики Республики Молдова № 546-XV
от 19.12.2003// Monitorul oficial al Republicii Moldova.
2004. № 1-5.
15
Боршевский А.П. Основные права и свободы
граждан в ведущих демократических странах мира
и в Молдове. Кишинев, 2004.- С.151.
16
Закон РМ № 344-ХIII от 23 декабря 1994 г. «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» //
Monitorul Oficial al RM. 1995. №3-4

Кустрябова С. Ф., Боршевский А. П., Захария С.
К. Местное управление и административно-территориальное устройство Молдовы с древних времен
до наших дней. Учебное пособие. Комрат, 2002. С. 82-83.
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ÁÅÐÅÇÍÅÂ² ÑÒÀÒÒ² Á. ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÎÃÎ 1654 ÐÎÊÓ
ßÊ ÄÆÅÐÅËÎ ÏÐÀÂÀ Ë²ÂÎÁÅÐÅÆÍÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÅÐØÎ¯ ÏÎËÎÂÈÍÈ XVIII ÑÒ.

ÏÐÓÑ Â³òàë³é Ç³íîâ³éîâè÷ - äîöåíò êàôåäðè ³ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê
відстояти себе в цій опозиції і не дати зіпхнути на становище провінції [1, с. 123–124].
За таких умов гетьман домагається рішення Земського собору Московської держави від 1 жовтня 1653 р. про взяття Війська
Запорозького “під високу государеву руку”
й допомогу у війні з Річчю Посполитою. 31
грудня 1653 р. царська делегація на чолі з
К. Бутурліним прибули до Переяслава. 18
січня 1654 р. відбулася Переяславська Рада,
на якій попередньо домовилися про умови
переходу Війська Запорозького під владу великого Московського князівства, а також про
гарантії для Війська Запорозького. Однак
стався інцидент, не передбачений царатом.
Коли духовенство хотіло привести до присяги гетьмана і старшину, Б. Хмельницький
зажадав від Московських послів, щоб вони
перші склали присягу від імені царя. Боярин
К. Бутурлін, голова московського посольства,
рішуче відмовився це зробити. Тоді гетьман
і старшина залишили переговори, що стало
причиною публічного скандалу. К. Бутурліну
довелося двічі повторювати запевнення, що
цар охоронятиме всі права України і державний лад її буде збережений. Лише після цього гетьман і старшина погодилися на присягу [2, с. 363].
Уклавши Переяславську угоду, уряд
Б. Хмельницького розпочав підготовку проекту
договору з Московією. 17 лютого 1654 р. було
закінчено виготовлення проекту договору і
сформовано посольство до царя. 14 березня
1654 р. посли подали боярам виготовлений
проект договору з 23 статтями за підписом

В статье проанализированы историкоправовое содержание и технико-юридическую
характеристику Березневых статей 1654 г. в
контексте регламентации конституционноправовых отношений Украинского казацкого
государства и Московского княжества.
Ключові слова: договірні статті, козацькі вольності, реєстрове козацтво, гетьман, козацька рада.

Козацька Україна, що відродилася на своїй стародавній території, в ході національновизвольної боротьби середини XVII ст. під
проводом Б. Хмельницького, в умовах постійної загрози нової війни з Річчю Посполитою, повстання в полках, браку надійних союзників поставили перед Б. Хмельницьким
та його радниками дилему: або капітуляція
перед Польщею і втрата всього, придбаного
в шестилітній важкій боротьбі, або ж союз з
Московією чи Туреччиною.
Б. Хмельницький, частина козацької
старшини та духовенства ще з 1648 р. зверталися до московського царя з проханням допомогти Україні в боротьбі з Річчю Посполитою. Проте московський уряд дотримувався
вичікувальної тактики: хотів бачити обидві
воюючі сторони вщент знесиленими. М. Грушевський, пояснюючи цю ситуацію, писав,
що весь хід історії Східної Європи міг би взяти інший і кращий напрямок, коли б Україна ввійшла в політичну унію з Московією на
початку своєї боротьби з Річчю Посполитою,
ще повна сил, з уцілілими людьми, не зневіреними в своїх провідниках і в піднятому
ними ділі, здатною бути опозицією Московії,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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пізніше Російським імператором, як джерел
права, необхідно визначити юридичну природу цього правового акту. За сучасним енциклопедичним визначенням, “Гетьманські
статті XVII–XVIII ст. – це документи державно-правового характеру, котрі визначали суспільно-політичний устрій української
держави – Гетьманщини – та порядок її васальних відносин з Росією” [5, с. 180]. Дане
положення в більшій чи меншій мірі індентичне зазначеному в більшості історичних
юридичних джерел, однак деякі сучасні дослідники називають їх конституціями. Серед
сучасних дослідників існує інший погляд на
цей документ, зокрема такі: “Підписані 27
березня 1654 р. московським царем Олексієм
Михайловичем прохальні (чолобитні) статті
Б. Хмельницького фактично являли собою
конституцію козацької держави” [6, с. 88],
“Коломацькі статті – конституції виявилися
першим і єдиним документом, який “дарувала” Гетьманщині Софія Олексіївна... Тексти
Решетилівських статей зовнішньо не позбавляли ані гетьмана, ані Генеральну раду, ані
Раду старшин колишніх повноважень. Та за
змістом нові конституції зробили такі повноваження нездійсненними, утопічними, паперовими...” [7, с. 86, с. 91].
Березневі статті 1654 р. кваліфіковано як
договір “вічний”, проте правова система його
була дійсною лише на час гетьманування Б.
Хмельницького. За наступників Б. Хмельницького кожного разу при обранні нового
гетьмана складався новий договір між Військом Запорозьким на чолі з новообраним
гетьманом – з одного боку, та московським
царем – з другого, який формально підтверджував Березневі статті 1654 р. Новий договір
звичайно мав дві частини: а) основний договір,
про який знало вузьке коло старшини, так би
мовити “Березневі статті” 1654 р. та б) “нові
статті”, додаткові, які пропонував московський
цар і стверджував гетьман із Військом Запорозьким, або ж, навпаки, пропонував гетьман і
стверджував цар. Щодо першої частини, тобто
Березневих статей 1654 р., то вже при обранні
на гетьмана Ю. Хмельницького (1659–1663) в
жовтні 1659 р., з укладення Переяславських
статей, Московія внесла на затвердження під
грифом “Березневих статей” підроблений
текст договору 1654 р. з 14-ма статтями, в який

гетьмана і військовою печаткою та акредитована грамота від імені гетьмана. Згодом у
Москві за наказом царя Олексія Михайловича і за участю думного дяка А. Іванова їх
перекладено та сформовано 11 статей, які
подали на засідання боярської думи 21 березня 1654 р. Про них зазначав український
історик Ю. Мицик так: “11 статей – скорочена й змінена редакція 23 статей, поданих
російському урядові 21 березня 1654 р.” [3,
с. 10]. У результаті перекладу основний зміст
статей втрачався. На засіданні боярської
думи було обговорено подані послами статті
й ухвалено по статтях резолюції царя і бояр.
Остаточна ратифікація договору відбулася
27 березня 1654 р. наданням московським
царем Олексієм Михайловичем жалуваної грамоти Б. Хмельницькому й Війську
Запорозькому [4, с. 146–148], у якій ще раз
стверджувалося про збереження суспільного ладу України, порядку управління й суду,
які склалися до 1654 р із затвердженням 11
статей, які увійшли в історію, як “Березневі
статті Богдана Хмельницького”.Таким чином, особливості історико-правового змісту
Березневих статей 1654 р. визначають актуальність дослідження.
Метою статті є історико-правовий аналіз
Березневих статей 1654 р. як джерела права Лівобережної України першої половини
XVIII ст.
З огляду на поставлену у статті мету слід
сформувати конкретні завдання, на вирішення яких буде вона спрямована, а саме:
висвітлити процес укладення Березневих
статей 1654 р.; з’ясувати особливості технікоюридичного змісту договірних статей; проаналізувати зміст Березневих статей 1654 р.
в контексті регулятора суспільних взаємовідносин Української гетьманської держави та
Московського князівства.
Історико-правовий зміст та техніко-юридичну характеристика договірний статей, а
також інші аспекти юридичних взаємовідносин Української гетьманської держави та
Московського князівства знайшли відображення у роботах М. Грушевського, А. Яковліва, Ю. Мицика, О. Мироненка, П. Захарченка, О. Шевченка.
Для ґрунтовного дослідження договірних статей гетьмана з Московським царем, а
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звольної боротьби та прагнення допомоги
московського православного царя. Треба
зазначити, що грамота формує враження суцільності і складена у виразах, які охоплюють
цілу Українську державу з усіма станами населення, підкреслено, зокрема: “... що гетьман і Військо Запорозьке просять затвердження всіх прав і вольностей в їх державі
(“государстве Російскомъ”) [8, с. 106]. Другий
документ –“Статті Богдана Хмельницького
стверджені царем і боярською думою, які
визначали умови військового договору між
Московією і Військом Запорозьким” – містить вступ і 23 статті, однак, як відомо, після
перекладу та втручання царату залишилося
лише 11 статей. У вступі виписано короткий
царський титул з додатком нового титулу: “и
Малыя Росіи”, потім стоїть коротке звернення до царя з проханням, щоб цар виказав
свою “милость” і “пожалував”, про що посли
будуть бити чолом. Далі йдуть артикулистатті [4, с. 142–146]. Щодо порядку статей
та їх логічного зв’язку, то потрібно зазначити, що, з погляду сучасного правового акту,
вони розміщені невпорядковано та логічно
не пов’язані між собою, статті загального характеру вміщено між статтями, що стосуються окремого предмету правового регулювання, статті, що стосуються держави загалом,
поміщено між статтями, які регламентують
співжиття окремих станів населення, про їх
окремі права і вольності. Логічний висновок
такому розміщенню статей А. Яковлів зробив таким чином: “Внаслідок такого розміщення статей основна ідея, якою керувалися
гетьман і старшина, яку вони клали в основу
проекту договору з Москвою, розбилася й замаскувалася питаннями, менш важливими,
які до того ще й непотрібно підкреслено і висунуто на перший план” [8, с. 108].
Отже, проаналізувавши зміст 23-ох статей
проекту договору від 17 лютого 1654 р. та 11ти статей, затверджених царем і боярською
думою від 21 березня 1654 р. за предметом
правового регулювання, ми розподілили їх
на класифікаційні ланки. Спочатку розглянемо ті, що гарантували повноту внутрішньої автономії держави й усували можливість
будь-якого втручання влади московського
царя, у внутрішні справи автономії, при цьому порівнюючи їх, а саме:

було включено важливі обмеження автономії
України й прав гетьмана. І надалі, починаючи від Ю. Хмельницького, ці підроблені статті
в нових редакціях подавалися Московською
державою новообраним гетьманам під іменем
“Березневих статей 1654 р.” та стверджувалися
їх присягою та царськими грамотами. З цього
приводу Ю. Мицик писав, “що, широковідомі
“14 статей” (“Переяславські статті”), які царський уряд видав за остаточну редакцію “Березневих статей” насправді не були нею. Вони
являли собою українсько-російський договір
пізнішого часу, підписаний у Переяславі 1659
р. між гетьманом Ю. Хмельницьким та представником російського царату А. Трубецьким,
і мали нерівноправний для України характер”
[1, с. 10].
Що стосується другої частини нового договору, тобто “нових статей”, то деякі з них
складались і приймались сторонами з огляду
на потребу регулювання нових взаємовідносин між Україною та Московією, інші ж
з’являлися внаслідок політики московських
царів, а пізніше російських монархів, які використовували будь-яку нагоду, щоб таким
способом обмежити права і вольності України, чи покласти на неї додаткові обов’язки.
Факт, що Московія з кожним новим гетьманом хотіла укласти новий договір, має важливе значення для встановлення природи взаємовідносин України й Москви за договором
1654 р. Адже договір 1654 р. є двостороннім
актом волевиявлення волі двох формально
рівноправних сторін. Виходячи з цього факт
підтвердження договору 1654 р. й укладення додаткових договорів при зміні гетьманів,
що персоніфікував Козацьку державу, можна
пояснити, що договір 1654 р. втрачав одну з
договірних сторін – Україну, а таким чином і
свою силу. А тому новий гетьман змушений
поновлювати силу договору 1654 р. та додавав нові договірні статті на вимогу Московії.
Структурно, з позиції юридичної техніки даний договір складався з двох документів, зміст та аналіз яких дослідив науковець
діаспори А. Яковлів. Перший документ –
“... акредитована грамота Б. Хмельницького
від імені свого, Війська Запорозького і всього
народу “православного руського” звертається до царя Олексія Михайловича...”, коротко
виклавши зміст української національно-виÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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існували за польської влади, так званих козацьких “ординацій”. Для порівняння з проектом з 23-ох статей, положення цієї статті
містилися у ст. 2, хоча зміст статей фактично
не змінився;
– ряд статей був присвячений утриманню
козацького війська та органів влади. Так, ст. 9
передбачала грошову платню командному
складу війська (полковникам, осавулам, сотникам) і козакам, ст. 2 на утримання урядів
військового писаря; ст. 3 полковників, суддів,
осавулів, ст. 4 обозного й армати, для зазначених потреб були призначенні млини, маєтки й гроші на видатки. Ці статті є деталізацією ст. 1-ої, у якій вимагається збереження
всіх прав і вольностей військових, дещо зайвою деталізацією, що була зроблена лише
під впливом давній традицій. Порівнюючи
з проектом статей, у затверджених ст. 21
замінена на ст. 9; ст. 8 на ст. 2, ст. 9, 10, 11
об’єднані і заміненні на ст. 3; ст. 12 на ст. 4.
Однак, відсутні положення ст. 5, що передбачали на гетьманську булаву та утримання
гетьманського уряду Чигиринське староство,
натомість у резолюціях боярської думи від 21
березня 1654 р. дане положення регламентувалося окремими жалуваними грамотами
для кожного гетьмана індивідуально, таким
чином поставивши особу гетьмана у царську
милість.
Після забезпечення внутрішніх зносин
автономії держави ще ряд статей торкався
зовнішньої оборони держави, зносин з іноземними державами та виплату цареві данини, зокрема:
– гетьманові надавалося право приймати
іноземних послів, встановлювати зносини з
іноземними державами при умові повідомлення царя. Лише зносини з Туреччиною
і Річчю Посполитою заборонялися без царського указу, що регламентувалося ст. 5, порівнюючи з проектом статей положення ст. 14
було замінено ст. 5, зміст статті істотно не змінився;
– що стосується зовнішньої оборони
України, то Військо Запорозьке повинно
було воювати спільно проти ворогів “и во
всем быти в послушании на веки”, при цьому
взаємовідносини Гетьманщини до її протектора, регламентувала ст. 8 про утримання найманого військового відділу кількістю 3000

– виходячи зі ст. 1, яка формулює “непорушність прав і вольностей козацького стану
в управлінні”, в Україні зберігалися адміністративно-військовий устрій, поділ на полки
і сотні, гетьмансько-старшинська адміністрація, тобто залишався чинним адміністративно-військовий устрій козацької держави часів
національно-визвольної боротьби, у відповідності до якого зберігалася гетьманськостаршинська адміністрація на чолі з гетьманом, однак у порівняні з проектом договору
відсутнє положення ст. 6 про право вільного
обрання глави держави та уряду;
– ідея державності персоніфікувалася в
привілеях різних станів населення держави. Так, ст. 1 формулює непорушність прав
і вольностей козацького стану в управлінні,
суді та в приватноправових відносинах; ст. 6
гарантує права духовного стану й голови духовенства, київського митрополита. У порівнянні з проектом з 23-ох статей відсутні положення: ст. 7, що не дозволяли відбирати в
козаків, а після їхньої смерті у вдів і дітей маєтків та землі, що ставали їхньою власністю;
ст. 3, що гарантували права і вольності міського населення та міського самоврядування;
ст. 17, що визначали правове положення селянства й “підданого” населення; положення
ст. 18 та ст. 13 про права духовного стану й
київського митрополита, які були дещо звужені і тепер їх містила ст. 6. Таким чином, усі
статті проекту договору, що мали забезпечувати непорушність суспільного устрою і привілеї усього населення держави без різниці
станів, у затверджених статтях було значно
обмежено, зокрема, щодо прав і вольностей
міського населення та селянства;
– залишалися в силі традиційне судочинство, в яке царським воєводам не дозволялося втручатися, лише частково про це йшлося
в ст. 1 про непорушність прав і вольностей
козацького стану в суді, під цим фактично
розумілося збереження традиційної системи
судів, зокрема копних, сотенних, полкових
та Генерального суду;
– обороноздатність держави мала забезпечуватися реєстровим козацьким військом,
загальною чисельністю 60000, що встановлювалось частиною другою ст. 11. Цю статтю
було сформульовано на підставі давньої традиції козацьких вольностей і порядків, що
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано історико-правовий
зміст та техніко-юридичну характеристику
Березневих статей 1654 р. в контексті регламентації конституційно-правових відносин
Української козацької держави і Московського
князівства.

SUMMARY
The article analyzes the historical and legal
content and technical and legal characteristics of
articles March 1654 in the context of constitutional
and legal regulation of relations Ukrainian
Cossack state and Muscovy.
щиною та Московією, при яких Українській
державі гарантувалася формальна автономія як зовнішня, так і внутрішня, на умовах
контролю міжнародних зносин з боку царя
й виплати йому данини, як протекторові, за
військову оборону проти зовнішніх ворогів.
Отже, Березневі статті Б. Хмельницького
1654 р. закріпили військово-політичний союз
Української гетьманської держави з Московським князівством.

чол. на кордоні з Річчю Посполитою; частина
перша ст. 11 про утримання такого ж загону кількістю 400 чол. в Кодацькій фортеці і в
Коші; і для стримання татар від нападу ст. 10.
Зміст статей у порівнянні з проектом договору фактично не змінився, проте положення
ст. 20 змінено на ст. 8; ст. 23 на ст. 11; ст. 22
на ст. 10;
– частина друга ст. 1 передбачала у міста війтів, бурмистрів, лавників, які повинні
грошові і хлібні доходи збирати і передавати до “государевого скарбу” тим людям, які
будуть призначені царем, водночас останні
мають контролювати “зборщиків, щоб робили по правді”. Для порівняння у проекті
статей схожі положення передбачені ст. 15
(виплата данини (трибуту) певною одноразовою сумою “ценою ведомою”, як плата цареві
за військову допомогу та оборону держави),
за виключення здійснення контролю, за місцевими урядниками, що збирають податки.
Таким чином, царат поступово підпорядковував собі фіскальну систему Гетьманщини.
Таким чином, порівнюючи зміст проекту
гетьманських статей та затверджених царем статей, можна зауважити, що пропозиції Б. Хмельницького від 17 лютого 1654 р., викладені в
23 статтях, у більшості вичерпуються 11-ма
статтями в редакції 27 березня та жалуваними грамотами цього ж дня. Усі разом вони
склали умовно текст договору 1654 р. Документ (“Березневі статті” та жалувана грамота
24 березня 1654 р.) забезпечував Війську Запорозькому такі права: самостійність у діяльності адміністрації та судочинстві, стосунках
з іноземними державами (із застереження
щодо Речі Посполитої і Туреччини), збиранні податків для українського скарбу, утриманні 60-тисячного війська.
Проаналізувавши основні положення договірних статей, ми можемо стверджувати,
що основною ідеєю договору є встановлення
таких міждержавних відносин між ГетьманÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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ÏÛÐÖÀÊ Ãðèãîðèé - äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, Åâðîïåéñêèé
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ÏÀÑÊÀËÓ Èííà - ìàñòåð ïðàâà, Åâðîïåéñêèé Óíèâåðñèòåò Ìîëäîâû
Парламент созывается Президентом
Республики Молдова не позднее чем в
30-дневный срок после выборов.
Парламент исполняет полномочия до
законного созыва нового состава Парламента. В этот период не могут вноситься
изменения в Конституцию и не могут быть
приняты, изменены или признаны утратившими силу органические законы.
Законопроекты или законодательные
предложения, внесенные в повестку дня
Парламента предыдущего состава, рассматриваются вновь избранным Парламентом.
Структура, организация и деятельность
Парламента определяются регламентом.
Источники финансирования Парламента предусматриваются в утвержденном им
бюджете.
Председатель Парламента избирается
тайным голосованием большинством голосов избранных депутатов на срок полномочий Парламента.
Парламент осуществляет контроль над
работой Правительства, иных должностных лиц исполнительной власти. Он вправе отстранить от должности Президента
РМ в случае совершения им тяжкого деяния и нарушения тем самым положений
Конституции РМ.
Он может быть досрочно освобожден от
должности Парламентом тайным голосованием двумя третями голосов депутатов.
Заместители Председателя избираются
по представлению Председателя Парла-

В соответствии со ст. 6 Конституции Республики Молдова , утвержденной 27 июля
1994 года и введенной в действие 27 августа 1994 года, в Республике Молдова законодательная, исполнительная и судебная
власти разделены и взаимодействуют при
осуществлении своих прерогатив.
В соответствии с частью (1) ст. 60 Конституции РМ, Парламент является высшим
представительным органом народа Республики Молдова и единой законодательной
властью государства.
Согласно части (1) ст. 61 Конституции
РМ, Парламент РМ избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном и свободном голосовании.
Порядок организации и выборов депутатов Парламента РМ в соответствии с частью (2) ст. 61 Конституции РМ устанавливается органическим законом.
В соответствии с частью (3) ст. 61 Конституции РМ выборы депутатов Парламента проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения срока полномочий или роспуска Парламента предыдущего состава.
Вопрос о признании или о непризнании мандатов депутатов Парламента РМ
разрешается Конституционным судом РМ
в соответствии со ст. 62 Конституции РМ.
В соответствии с частью (1) ст. 63 Конституции РМ срок полномочий Парламента - четыре года. Указанный срок может
быть продлен органическим законом в случае войны или катастрофы.
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Правовое положение Президента РМ
определяется статьями 77-94 Конституции
РМ. Согласно части (1) ст. 77 Конституции
РМ президент РМ является главою государства.
В соответствии с частью (2) ст. 77 Конституции РМ Президент Республики Молдова представляет государство и является
гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной
целостности страны.
Порядок выборов Президента Республики Молдова регулируется статьей 78
Конституции РМ.
Президент Республики Молдова избирается Парламентом тайным голосованием.
Президентом Республики Молдова может быть избран гражданин, имеющий право избирать, достигший 40-летнего возраста,
проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и
владеющий государственным языком.
Избранным считается кандидат, набравший три пятых голосов избранных
депутатов. Если ни один из кандидатов не
набрал необходимого количества голосов,
проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в
порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.
Если и во втором туре голосования ни
один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводятся повторные выборы.
Если и после повторных выборов Президент Республики Молдова не избран,
действующий Президент распускает Парламент и назначает дату выборов нового
Парламента.
Процедура избрания Президента Республики Молдова устанавливается органическим законом.
Срок полномочий Президента Республики Молдова определяется статьей 80
Конституции РМ.
Президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в
должность со дня принесения присяги.
Президент Республики Молдова исполняет свои полномочия до принесения присяги вновь избранным Президентом.

мента по согласованию с парламентскими
фракциями.
Основные полномочия Парламента РМ
установлены статьей 66 Конституции РМ, в
соответствии с которой Парламент РМ:
1) принимает законы, постановления
и резолюции;
2) назначает референдумы;
3) дает толкование законов и обеспечивает единство законодательного урегулирования на всей территории страны;
4) утверждает основные направления
внутренней и внешней политики государства;
5) утверждает военную доктрину государства;
6) осуществляет парламентский контроль над исполнительной властью в формах и пределах, предусмотренных Конституцией;
7) ратифицирует, денонсирует, приостанавливает действие и аннулирует международные договоры, заключенные Республикой Молдова;
8) утверждает государственный бюджет и осуществляет контроль над его исполнением;
9) осуществляет контроль над предоставлением государственных займов, экономической и иной помощи другим государствам, за заключением соглашений
о государственных займах и кредитах из
иностранных источников;
10) избирает и назначает государственных должностных лиц в случаях, предусмотренных законом;
11) утверждает ордена и медали Республики Молдова;
12) объявляет частичную или всеобщую
мобилизацию;
13) объявляет чрезвычайное, осадное и
военное положение;
14) организует изучение и заслушивание любых вопросов, касающихся интересов общества;
15) приостанавливает деятельность органов местного публичного управления в
случаях, предусмотренных законом;
16) принимает акты об амнистии;
17) осуществляет иные полномочия,
установленные Конституцией и законами.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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После консультаций с парламентскими
фракциями Президент Республики Молдова выдвигает кандидатуру на должность
Премьер-министра.
В 15 дневной срок после выдвижения
кандидат на должность Премьер-министра
просит Парламент выразить вотум доверия
программе деятельности и всему составу
Правительства.
Программа деятельности и состав Правительства обсуждаются на заседании Парламента. Парламент выражает вотум доверия Правительству большинством голосов
избранных депутатов.
На основании вотума доверия, выраженного Парламентом, Президент Республики Молдова назначает Правительство.
Правительство осуществляет свои полномочия со дня принесения присяги его
членами перед Президентом Республики
Молдова.
В случае необходимости кадровых
перестановок или вакансии должностей
в Правительстве Президент Республики
Молдова по предложению Премьер-министра освобождает от должности и назначает
отдельных членов Правительства.
Деятельность третьей ветви государственной власти - судебной власти регулируется статьями 114 - 121 Конституции
РМ, Гражданским процессуальным кодексом РМ от 30.05.2003 года , Трудовым кодексом РМ от 28.03.2003 года , законом РМ
«Об административном суде» № 793-XIV от
10.02.2000 года .
В соответствии со ст. 114 Конституции
РМ правосудие осуществляется именем закона только судебными инстанциями.
Согласно части (1) ст. 115 Конституции
РМ правосудие осуществляется Высшей судебной палатой РМ, апелляционными палатами и судами.
Статус судей судебных инстанций определен статьей 116 Конституции РМ и законами РМ.
Судьи судебных инстанций независимы, беспристрастны и несменяемы согласно закону.
Судьи судебных инстанций назначаются Президентом Республики Молдова по
представлению Высшего совета магистра-

Срок полномочий Президента Республики Молдова может быть продлен органическим законом в случае войны или катастрофы.
Одно и то же лицо не может занимать
должность Президента Республики Молдова более двух сроков подряд.
Парламент может принять решение о
возбуждении обвинения против Президента Республики Молдова в случае совершения им преступления двумя третями голосов избранных депутатов. Согласно закону
данное судебное разбирательство входит
в компетенцию Высшей судебной палаты
РМ. Президент РМ отстраняется от должности со дня вступления в законную силу
обвинительного приговора суда.
Президент республики Молдова согласно ст. 85 Конституции РМ имеет право на
роспуск Парламента.
В случае невозможности формирования
Правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов Президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить Парламент.
Парламент может быть распущен в
случае, если он не выразил вотум доверия
Правительству в 45-дневный срок после
внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.
В течение одного года Парламент может быть распущен один раз.
Полномочия Президента РМ в области
внешней политики и обороны установлены
статьями 86, 87 Конституции РМ.
Полномочия Правительства РМ как исполнительной власти регулируются статьями 96 - 106 Конституции РМ.
Правительство обеспечивает проведение внутренней и внешней политики государства и осуществляет общее руководство
публичным управлением.
При осуществлении своих полномочий
Правительство руководствуется программой деятельности, одобренной Парламентом. Правительство состоит из Премьерминистра, первого заместителя и заместителей Премьер-министра, министров и
других членов, определенных органическим законом.
19

Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî òà äåðæàâíå áóä³âíèöòâî

туры в соответствии с законом. Судьи, прошедшие конкурс, назначаются первоначально на пятилетний срок. По истечении
пяти лет судьи назначаются до достижения
предельного возраста, установленного в соответствии с законом.
Председатели и заместители председателей судебных инстанций назначаются Президентом Республики Молдова по
представлению Высшего совета магистратуры на четырехлетний срок.
Председатель, заместители председателя и судьи Высшей судебной палаты назначаются Парламентом по представлению
Высшего совета магистратуры. Они должны иметь стаж работы в должности судьи
не менее 10 лет.
Повышение в должности и перемещение судей осуществляются только с их согласия.
Привлечение судей к ответственности
осуществляется согласно закону.
Должность судьи несовместима с какойлибо другой оплачиваемой должностью, за
исключением преподавательской и научной деятельности.

SUMMARY
The article investigates the general
characteristic of the principle of separation of
powers, and especially the implementation of this
principle in the RM, thus authors presents a parallel
analysis systems, and highlights the pros and cons
of a particular form, trying to make their own
suggestions for the Republic of Moldova. Particular
attention is paid to features of the implementation
of the principle of separation of powers in the
Republic of Moldova, mechanisms and forms of
implementation of this principle, thus comments
on the shortcomings in the implementation of the
separation of powers and evaluates the results of
this process since independence.
суда и подсудность главы исполнительной
власти.
Опыт Республики Молдова доказал, что
теория разделения властей является итогом многовекового развития государственности, неустанного поиска действенных механизмов, способных обуздывать наиболее
вопиющие злоупотребления властью, когда она сосредотачивается в одном органе,
становясь бесконтрольной и деспотичной.

Выводы
Важнейшим признаком правового государства, отличающим его от других государств, является разделение властей - законодательной, исполнительной и судебной.
Разделение властей предполагает, в
первую очередь, формулирование и последовательное проведение принципа разделения судебной власти с властями исполнительной и законодательной, независимость
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На нашу думку, конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина
в Україні можна розглядати через призму
гарантій, адже вони безпосередньо встановлюють правові приписи, які закріплюють
положення, що покладені в основу механізму забезпечення принципу.
У науці конституційного права дослідженню гарантій ралізації прав і свобод
людини і громадянина присвячені роботи
Т. М. Заворотченко, О. В. Білоскурської,
В. П. Колісника, а механізм забезпечення
прав і свобод людини і громадянина був
предметом розгляду в працях Ю. М. Тодики, О. В. Марцеляка. У той же час сьогодні
важко чітко визначити набір складових частин механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина,
оскільки він не отримав належного дослідження в науці конституційного права. У даній статті ми зупинемося лише на
характеристиці однієї зі складвих цього механізму – гарантіях та конкретно на такому
їх виді, як інституційні гарантії.
На підставі аналізу та узагальнення норм
конституційного законодавства України
можна дійти до висновку, що на даний момент немає єдиного нормативно-правового
акту, який би закріплював увесь перелік гарантій принципу рівності прав і свобод людини і громадянина.
Усі гарантії механізму забезпечення
принципу рівності прав і свобод людини і
громадянина можна класифікувати, на наш

В статье исследуются институционные
гарантии как составляющие элементы конституционно-правового механизма обеспечения принципа равенства прав и свобод человека и гражданина. Они рассматриваются
как система органов государственной власти,
местного самоуправления, политических
партий и общественных организаций, самих
граждан, деятельность которых направлена
на реализацию, охрану и защиту равноправия
в Украине.
Ключові слова: конституційно-правовий механізм забезпечення, конституційний принцип рівності прав і свобод людини і громадянина, гарантії

На сучасному етапі розбудови демократичної, правової, соціальної держави в
Україні в межах європейського напрямку її
розвитку, першочергового значення набуває рівність прав і свобод особистості, що закріплюється у національному законодавстві
на рівні основоположного конституційного
принципу правового статусу особистості.
Надзвичайна значущість даного питання в
сучасних умовах суспільного та державного
розвитку зумовлює актуальність дослідження змісту і особливостей механізму забезпечення принципу рівності прав та свобод
людини і громадянина в Україні.
Механізм забезпечення прав і свобод
людини і громадянина є широким поняттям та охоплює собою «реалізацію прав і
свобод людини і громадянина», «охорону
прав і свобод людини і громадянина», «захист прав і свобод людини і громадянина».
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і захисту. Їх особливість полягає в тому, що
вони забезпечуються правотворчою і правозастосовчою діяльністю. Нормативна частина механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина
в Україні складається у свою чергу з матеріально-правових та процесуально-правових
складових. Як зазначається у Рішенні Конституційного Суду України від 12.04.2012 № 9-рп/2012, гарантована Конституцією
України рівність усіх людей у їх правах і
свободах означає необхідність забезпечення
їм рівних правових можливостей як матеріального, так і процесуального характеру
для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод [2]. Матеріально-правова нормативна складова охоплює визначені
Конституцією та законами України зміст
принципу рівності прав і свобод людини
і громадянина в Україні, а процесуальноправова – форми та засоби, які спрямовані
на гарантування цього принципу, або іншими словами це комплекс регламентованих
процедур, що здійснюються органами державної влади, місцевого самоврядування,
об’єднаннями громадян чи їх посадовими
та службовими особами, іншими суб’єктами
конституційного права по реалізації, охороні та захисту рівноправ’я в Україні.
Інституційний зріз механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина витікає із процесуально-правової нормативної складової і включає систему органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій
і громадських організацій, самих громадян,
діяльність яких спрямована на реалізацію,
охорону та захист рівноправ’я в Україні. Усіх
їх можна поділити на дві групи: 1) які наділені функцією захисту від імені держави, 2) які здійснюють забезпечення принципу
рівності прав і свобод людини і громадянина як інститути громадянського суспільства.
На підставі аналізу положень Конституції України можна виділити систему органів, уповноважених забезпечувати гарантований конституційними нормами принцип
рівності прав і свобод людини і громадянина. Зокрема, до них належать Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, суди, Уповноважений

погляд, на нормативні (матеріально-правові і процесуально-правові) та інституційні
[1, c.382]. Метою даної статті є дослідження
інституційних гарантій як складової конституційно-правового механізму забезпечення
принципу рівності, а тому зосередимося на
вказаній специфіці.
Слід відзначити, що нормативною основою конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод
людини і громадянина в Україні є конституційні норми, які закріплені у розділі ІІ
Конституції України. Так, згідно з положеннями ст. 21, усі люди є вільні і рівні у своїй
гідності та правах, які, у свою чергу, є невідчужуваними та непорушними. Відповідно до
ст. 23 Конституції України, кожна людина
має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки
перед суспільством, у якому забезпечується
вільний і всебічний розвиток її особистості. Також до даного переліку можна віднести і положення ст. 24 Конституції України
щодо загального принципу рівності перед
законом і неприпустимості встановлення на
підставі будь-яких соціальних або особистих
причин привілеїв або обмежень. Прицьому, система конституційних гарантій не є
вичерпною і не обмежується, таким чином,
лише зазначеними нормами Конституції.
Необхідно відзначити, що рівність та
недопустимість дискримінації особи є не
лише конституційними принципами національної правової системи України, а й
фундаментальними цінностями світового
співтовариства, на чому наголошено у міжнародних правових актах з питань захисту
прав і свобод людини і громадянина, зокрема, у Міжнародному пакті про громадянські
і політичні права 1966 року (ст.14, 26), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (ст. 14), Протоколі
№ 12 до Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року (ст. 1),
ратифікованих Україною, та у Загальній декларації прав людини 1948 р. (ст. 1, 2, 7).
Завдяки нормативним гарантіям визначається зміст принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, форми його реалізації та процесуальні процедури охорони
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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соціального захисту; визначення правового
режиму власності, правових засад і гарантій
підприємництва, правил конкуренції та норм
антимонопольного регулювання (пп. 1-3, 6-8
ч. 1 ст. 92 Конституції). Також парламент
України, приймаючи різноманітні закони,
що регулюють статус органів прокуратури,
судової гілки влади, органів місцевого самоврядування і т. ін. законодавчо окреслює
інституційну складову конституційно-правового механізму забезпечення принципу
рівності прав і свобод людини і громадянина, повноваження відповідних органів та
організацій у сфері реалізації, охорони та захисту рівноправ’я в Україні. Варто відмітити і той факт, що вітчизняний законодавчий
орган не лише приймає закони та інші акти
у сфері прав людини, але й контролює їхнє
виконання, що також сприяє забезпеченню
принципу рівності прав і свобод людини і
громадянина.
Український науковець Л. М. Липачова
наголошує, що особливе місце в національному механізмі захисту прав і свобод людини належить і Уповноваженому Верховної
Ради України з прав людини [3, c.18]. Про
це стверджує у своїх багаточисельних роботах і професор О. В. Марцеляк [4]. Дійсно,
звернення до омбудсмана є дієвим механізмом захисту прав людини, а відповідно
і принципу рівності прав і свобод людини і
громадянина.
Наразі діяльність вітчизняного омбудсмана регламентована Конституцією України та Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»,
згідно з яким парламентський контроль за
додержанням конституційних прав і свобод
людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини [5].
Також діяльність українського омбудсмана регулюється іншими нормативними
актами, наприклад, Законом України «Про
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», відповідно до якого Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у рамках здійснення парламентського
контролю за додержанням конституційних

Верховної Ради України з прав людини,
прокуратура та адвокатура, інші правоохоронні органи нашої держави, а також органи місцевого самоврядування, політичні
партії, громадські організацій та ін.
Особливе місце в цій системі посідає
Президент України, який згідно з ч. 2 ст.
102 Конституції є гарантом прав і свобод
людини і громадянина. Президент України
реалізує цю свою конституційну функцію як
своєю особистою діяльністю, не допускаючи
порушень прав людини, контролюючи роботу різноманітних інституцій з точки зору
дотримання ними прав і свобод людини і
громадянина, так і приймаючи чи ініціюючи нормативні акти, спрямовані на забезпечення принципу рівноправ’я. Захищаючи права і свободи людини і громадянина,
Президент спирається на всю систему органів державної влади. Функції гаранта прав
і свобод людини і громадянина вимагають
від Президента постійної турботи про ефективність виконавчої, законодавчої та судової
влади, зрозуміло без вторгнення у сферу їх
компетенції.
Слід пам’ятати, що влада Президента
України обмежується межами Основного
Закону. Велика кількість громадян сприймають обов’язки Президента гарантувати
Конституцію, права і свободи людини і громадянина досить широко. Часто вони адресують Президентові свої скарги на рішення,
наприклад, правоохоронних органів або
навіть вироки судів. Однак Президент, виходячи з конституційного принципу поділу
влади, не має права підміняти функції і повноваження цих органів, тому свою функцію
по гарантуванню принципу рівності прав
і свобод людини і громадянина виконує в
межах наданих йому повноважень Конституцією України.
Верховна Рада України здійснює забезпечення принципу рівності прав і свобод
людини і громадянина через законодавчу
діяльність шляхом визначення виключно в
законах України прав і свобод людини і громадянина, гарантій цих прав і свобод, основних обов’язків громадян; громадянства,
правосуб’єктності громадян, статусу іноземців і осіб без громадянства; прав корінних народів і національних меншин; основ
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Тобто можемо резюмувати, що Кабінету Міністрів належить центральне місце та
головна роль у системі органів державного
управління щодо забезпечення конституційних прав і свобод, у тому числі і принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Окрім того, в системі виконавчої влади
ми можемо окремо виділяти інші інституції,
які відіграють важливу роль у забезпеченні
принципу рівності прав і свобод людини і
громадянина в Україні. Зокрема, Міністерство соціальної політики України, Міністерство юстиції України.
Також згідно із Законом України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» в Україні має бути запроваджений спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловік.
Складовою частиною єдиної системи державних органів, які забезпечують реалізацію
принципу рівності прав і свобод людини і
громадянина, також є система правоохоронних органів, сфера діяльності яких включає в
себе суспільні відносини, які пов’язані з забезпеченням прав і свобод людини, убезпечення держави та суспільства, від, насамперед,
злочинів, інших посягань, соціальних загроз.
Окремо в системі правоохоронних органів
хотілось би виділити органи прокуратури
України, які традиційно відіграють значну
роль у сфері охорони і захисту прав людини,
а відповідно і принципу рівноправ’я.
Проте, незважаючи на всю важливість
тих правозахисних напрямків роботи, які
мають місце у діяльності Президента України, Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінету Міністрів України, міністерств,
відомств, органів прокуратури та інших
правоохоронних органів, все-таки пріоритетну роль в інституційній складовій конституційно-правового механізму забезпечення
принципу рівності прав і свобод людини і
громадянина в Україні займають суди
У правовій державі звернення до суду
є універсальним механізмом захисту прав,
свобод та законних інтересів фізичних і
юридичних осіб [2].

прав і свобод людини та громадянина та захистом прав кожного на території України
і в межах її юрисдикції запобігає будь-яким
формам дискримінації та здійснює заходи
щодо протидії дискримінації.
Відповідно до п. 2 ст. 116 Конституції Кабінет Міністрів «вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина».
Нормотворення Кабінету Міністрів акумулює діяльність усіх ланок виконавчої влади.
Окремо Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
передбачено, що Кабінет Міністрів України
має такі повноваження щодо запобігання та
протидії дискримінації: забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої
на дотримання принципу недискримінації
в усіх сферах життя суспільства; спрямовує
і координує роботу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади із забезпечення запобігання та протидії
дискримінації;враховує принцип недискримінації під час прийняття нормативно-правових актів; затверджує порядок проведення
органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів; здійснює інші повноваження у
сфері запобігання та протидії дискримінації,
передбачені законом [6].
А відповідно до Закону України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» Кабінет Міністрів України забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення
рівних прав та рівних можливостей жінок
і чоловіків у всіх сферах життя суспільства,
приймає Національний план дій щодо
впровадження гендерної рівності та забезпечує його виконання, розробляє і реалізовує державні цільові програми щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків, спрямовує і координує роботу
міністерств, інших органів виконавчої влади
щодо забезпечення гендерної рівності, організовує підготовку державної доповіді про
виконання в Україні Конвенції ООН про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок, враховує принцип гендерної рівності під час прийняття нормативно-правових
актів, затверджує порядок проведення гендерно-правової експертизи тощо [7].
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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всім виборцям і всім кандидатам у народні
депутати України Конституція надає і гарантує рівні правові можливості для реалізації своїх виборчих прав.
Слід згадати і інші рішення Конституційного Суду України, в яких піднімалося питання дотримання принципу рівності прав
і свобод людини і громадянина в Україні.
Це рішення від 23 грудня 1997 р. № 7-зп у
справі про Рахункову палату, рішення від
3 березня 1998 р. № 2-рп/98 у справі про
об’єднання громадян в Автономній Республіці Крим, рішення від 6 липня 1999 р.
№ 8-рп/99 у справі щодо права на пільги,
рішення від 18 квітня 2000 р. № 5-рп/2000
у справі про віковий ценз, рішення від 20
березня 2002 р. № 5-рп/2002 у справі щодо
пільг, компенсацій і гарантій, рішення від
17 березня 2004 р. № 7-рп/2004 у справі про
соціальний захист військовослужбовців та
працівників правоохоронних органів, рішення від 1 грудня 2004 р. № 19-рп/2004 у
справі про незалежність суддів як складову
їхнього статусу, рішення від 24 грудня 2004
р. № 22-рп/2004 у справі про особливості
застосування Закону України «Про вибори
Президента України», рішення від 16 жовтня 2007 р. № 8-рп/2007 у справі про граничний вік перебування на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування та інші.
Зазначені рішення підтверджують, що
Конституційний Суд України виступає
ефективною інституцією в забезпеченні
принципу рівності прав і свобод людини і
громадянина. Прицьому він виступає або
як інституція, що здійснює тлумачення відповідних положень Конституції України та
законів України, або ж як інституція, що вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) окремих положень чинного законодавства України у
сфері прав людини. В останніх випадках, як
пише суддя Конституційного Суду України
П. Б. Стецюк, Конституційному Суду України, як правило, мимоволі доводилося у різний спосіб виконувати роль так званого «негативного законодавця», зокрема і шляхом
вилучення з «нормативного поля» (через
визнання неконституційними) тих чи інших
законодавчих положень [10].

Право на судовий захист є досить важливим елементом в окресленій вище системі.
Наприклад, Є. М. Мурадьян визначає право на судовий захист новою конституційною
гарантією [8, c.19].
Визначаючи сутність поняття права
на судовий захист, Г. П. Тимченко підкреслює, що це право є конституційним і
суб’єктивним, і визначає його як «гарантований Конституцією правовий інструмент,
за допомогою якого суб’єкти права можуть
домогтися відновлення порушеного права»[9, c.14].
Відповідно до частини другої статті 55
Конституції України, кожному гарантується
право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб. Конституція України, таким
чином, надає громадянам право безпосередньо звертатися до суду із скаргою на рішення, дії чи бездіяльність органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб. Основними засадами судочинства є, зокрема, законність,
рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та
свобода в наданні ними суду своїх доказів і
в доведенні перед судом їх переконливості
-(п. 1, 2, 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України).
У той же час вважаємо, що на сьогодні
найбільш динамічним з положень, що забезпечують гарантії прав особистості у порівнянні з іншими галузями судового захисту,
є розвиток конституційного судочинства.
В аспекті ролі Конституційного Суду
України в забезпеченні принципу рівності
прав і свобод людини і громадянина хотілось би згадати рішення № 1-рп/1998-rtf від
26 лютого 1998 р. «У справі за конституційними поданнями народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Закону України “Про вибори народних депутатів України” (справа
про вибори народних депутатів України)»,
у якому єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні вирішив, що у положеннях
Закону України “Про вибори народних
депутатів України” не завжди послідовно
додержано конституційного принципу рівного виборчого права, відповідно до якого
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ня до Європейського суду з прав людини
[11, c.136]. Однак, як вважає вчена, це не є
прогалиною нашої правової системи, оскільки, згідно зі ст. 9 Конституції України, такий
механізм імплементований у національне
законодавство шляхом ратифікації Європейської Конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод, а також відповідних факультативних протоколів до неї.
Як зазначають деякі науковці, положення міжнародних документів з прав людини знаходять своє відображення в національній правовій системі України як через
пряме посилання на норми конвенції при
ухваленні правозастосовчих актів уповноваженими органами, так і через перенесення
фундаментальних конвенційних принципів
у національну правову систему України [12,
c.186].
Характеризуючи роль Європейського
суду з прав людини та інших міжнародних
інституцій в забезпеченні принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в
Україні, варто наголосити на існуючих проблемах виконання Україною їх рішень та
можливості використання практики Європейського суду з прав людини в національній судовій системі. Ці та інші проблемні питання досить влучно визначив І. Шицький,
який зазначає, що так званий конвенційний
механізм захисту прав людини характеризується значною складністю, адже його систему складають власне конвенційні норми, а
також рішення Комітету міністрів Ради Європи, судова практика Європейського суду
з прав людини, прецедентне право, загальновизнані принципи та норми міжнародного права, специфічні методи тлумачення
Конвенції, наукова доктрина з питань її застосування, що покликана дати національним юрисдикційним органам міцну правову
основу для захисту прав людини [13, c.205].
Взагалі, як показує практика, можна зробити висновок, що більшість проблем механізму забезпечення принципу рівності прав
і свобод людини і громадянина пов’язані в
основному не з відсутністю відповідної нормативної бази і системи уповноважених органів. Це буває вкрай рідко. Налагодження
виконання задекларованого принципу рівності прав і свобод людини і громадянина

Це не кінцевий перелік інституційної
складової конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і
свобод людини і громадянина в Україні. Він
продовжується також органами виконавчої
влади на місцях, органами місцевого самоврядування.
Окремо в конституційно-правовому механізмі забезпечення принципу рівності
прав і свобод людини і громадянина хотілось би відзначити громадські організації,
які, наприклад, відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» при забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків можуть брати участь у розробці рішень,
що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з
питань гендерної рівності; проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків та виконувати .
Охарактеризовані нами суб’єкти жодним
чином не є повним переліком інституційної
складової конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав
і свобод людини і громадянина в Україні.
Цей перелік продовжується також іншими
міністерствами, відомствами, сюди слід віднести і Рахункову палату, адвокатуру, політичні партії, інші інститути громадянського
суспільства в Україні, які своєю діяльністю
сприяють дотриманню, реалізації, охороні
та захисту принципу рівноправ’я в Україні.
Причому, на нашу думку, інституційна
складова конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і
свобод людини і громадянина охоплює як
національні (внутрішньодержавні) інституції (які ми назвали), так і міжнародні (зовнішні). Серед останніх слід особливо виділити Європейський суд з прав людини. Він
відіграє важливу роль у сфері захисту прав
людини в Україні.
Водночас, слід пам’ятати, що громадяни
мають право звертатися до Європейського
суду з прав людини за умови вичерпання
всіх доступних внутрішніх (внутрішньодержавних) засобів правового захисту. На
думку Л. М. Липачової, це є недосконалістю
норм, що регламентують порядок зверненÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджуюються інституційні
гарантії як складові елементи конституційно-правового механізму забезпечення принципу
рівності прав і свобод людини і громадянина в
Україні. Вони розглядаються як система органів державної влади, місцевого самоврядування,
політичних партій і громадських організацій,
самих громадян, діяльність яких спрямована
на реалізацію, охорону та захист рівноправ’я в
Україні

SUMMARY
The article examines the institutional
guarantees as an element of the constitutional
and legal mechanism to ensure the principle of
equality of rights and freedoms of man and citizen
in Ukraine. They are regarded as a system of public
authorities, local government, political parties
and public organizations, the citizens, which are
aimed at the realization, protection and equality in
Ukraine
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потребує більш ґрунтовного підходу, а саме
реформування діючої системи з метою усунення наявних недоліків та приведення у
відповідність до кращих світових стандартів
та вимог міжнародних документів, згода на
обов’язковість яких надана Україною (серед яких, зокрема, як основа – Європейська
конвенція з прав людини), змін у процесі їх
функціонування. Таким чином, приведення
у відповідність до зазначених пріоритетів
механізму забезпечення принципу рівності
прав і свобод людини і громадянина потребує проведення ґрунтовних реформ вітчизняного механізму державної влади, політичної та соціально-економічної сфер.
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ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ Îëåíà Ìèêîëà¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, àñèñòåíò
êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
бувають у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Сході України нерідко
позбавляються не лише своїх конституційних прав, а й життя.
Видається, що захист прав і свобод дитини є конституційно-правовим та міжнародним обов’язком сучасної Української держави перед громадянами, суспільством і міжнародною спільнотою, що випливає з Конвенції
ООН про права дитини, інших міжнародних
договорів України, та реалізується за допомогою системи відповідних законодавчих і
інституційних принципів, механізмів і процедур.
Наведене дозволяє нам визначити права
і свободи дитини як систему передбачених
міжнародним правом і чинним законодавством, насамперед Конституцією та законами України, та забезпечених спеціальним
правовим захистом можливостей особи, яка
не досягла повноліття, задовольняти свої соціально-культурні інтереси і потреби в сім’ї,
як основному осередку суспільства, та поза
нею, з урахуванням традицій і культурних
цінностей кожного народу.
При цьому Українська держава бере на
себе зобов’язання захищати права індивіда,
насамперед дитини, за умов гарантування
їх достатнього захисту з боку громадянського суспільства. У повному обсязі ці права
можуть бути забезпечені й захищені лише в
демократичній державі, кінцевою метою діяльності якої є забезпечення прав і свобод
людини, утвердження верховенства права та
демократії.

Статья посвящена освещению проблемных вопросов становления и развития конституционных прав и свобод ребенка и их
защиты в Украине. Выявляются основные
периоды генезиса прав ребенка в Украине, осуществляется их правовая характеристика.
Анализируется опыт развития конституционного законодательства и правоприменительной практики в сфере учреждения и
защиты прав ребенка в Украине. Определяются перспективы дальнейшего развития
конституционных прав и свобод ребенка в
Украине и их защиты в контексте европейской интеграции.
Ключові слова: дитини, конституційні права та
свободи дитини, генезис конституційних прав дитини, захист конституційних прав дитини, періодизація генезису прав дитини в Україні.

Нині Україна переживає складний етап
свого історичного розвитку, зумовлений Революцією гідності, відстоюванням свого політичного суверенітету на Сході України та
потребою в невідкладному проведенні низки стратегічних для нашої держави реформ.
Серед комплексу таких реформ Президент
України визначив у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» серед першочергових
заходів її реалізації важливість програми розвитку дітей та юнацтва [9].
Очевидно, що у воєнно-політичних і соціально-економічних реаліях сьогодення, важливою складовою програми розвитку дітей і
юнацтва має стати захист їх конституційних
прав і свобод дітей. Адже, діти, які нині переÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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Перший, доконституційний період (від
часів Київської Русі – до прийняття Конституції Пилипа Орлика 5 квітня 1710 р.). У цей
час первинні права дитини, як і права людини в цілому, забезпечувались згідно з нормами звичаєвого права, а також закріплювалися в перших кодифікованих актах того часу
(«Руська Правда», кодифіковані документи
Польсько-Литовської доби, «козацькі конституції»). Діти у зазначений період іще не мали
самостійного, відокремленого від дорослих
чоловіків правового статусу. Міра їх можливої поведінки у сім’ї та соціумі визначалася
переважно звичаями і традиціями, батьками
і керівниками общини.
Другим періодом слід вважати період, який характеризується, в першу чергу,
утвердженням конституційних основ захисту прав дитини (від прийняття Конституції
Пилипа Орлика 5 квітня 1710 р. – до 1918
р.). Цей період ознаменувався лихоліттями і
закінченням I світової війни та актуалізацією
на початку XX ст. у міжнародному та внутрішньодержавному праві проблем захисту
прав дітей. Насамперед тих із дітей, що постраждали внаслідок війни.
Відзначимо, що уже у Конституції Пилипа Орлика від 5 квітня 1710 р. діти визнавались особливим суб’єктом права на освіту – у
православних церквах мало здійснюватись
навчання дітей «вільним мистецтвам». Також
козацькі вдови, дружини і діти-сироти звільнялись від виконання будь-яких повинностей та сплати податків [1, с. 20].
Конституційно-правовий статус дитини
зазнав суттєвих змін у XVIII ст. з прийняттям у 1743 році відомих «Прав, за якими
судиться малоросійський народ». У цьому
документі вперше вживається категорія «неповнолітня людина» і визначаються особливості її правосуб’єктності. Вчинення злочину
такою особою визнавалось обставиною, що
пом’якшує покарання.
Надалі у «Зібрання малоросійських прав»
1807 року було запроваджено правову дефініцію «неповноліття». Так, неповнолітніми
вважались хлопчики віком до 18 років і дівчатка – до 13 років. По досягненню повноліття особи мали право успадковувати майно,
а дівчатка, крім того, могли виходити заміж.
Вказаним правовим документом також було

Враховуючи вище наведене, під конституційно-правовими основами захисту прав дитини слід розуміти систему закріплених у Конституції та законах України, інших актах чинного законодавства правових норм, якими визначаються та закріплюються основоположні
конституційні права дитини, зобов’язання
держави щодо практичної реалізації цих нормативно-правових приписів, а також механізми контролю за виконанням державою своїх
зобов’язань у галузі права та відновлення порушених прав дитини [3, с. 51].
Міжнародна складова захисту прав і свобод дитини, унормована в Конвенції ООН
про права дитини 1989 року та інших універсальних і спеціальних міжнародних документах нині отримує своє втілення в конституціях і конституційних актах більшості держав
світу, включно з Україною. Але можна стверджувати і про зворотній процес, коли перші
міжнародні угоди у сфері прав дитини, такі
як Женевська декларація прав дитини 1924
року та інші, враховували відповідний досвід
національного конституційного правотворення. Зокрема, йдеться про відомий вплив
на зміст Женевської декларації прав дитини
1924 року положень Веймарської конституції
1919 року.
Таким чином, можна зробити висновок
про необхідність враховувати особливості
генезису прав і свобод дитини та механізмів
їх захисту в конституціях України і зарубіжних країн, при розробленні та реалізації програми розвитку дітей та юнацтва, передбаченої Стратегією сталого розвитку «Україна
– 2020» в 2015 і наступних роках. Це дозволить упередити прорахунки в анонсованій
правотворчій і правозастосовній діяльності
та убезпечить від неактуальних «відкриттів»
у ювенальній правозахисній діяльності.
Нами досліджувалися питання генезису конституційних прав дитини в Україні та
за кордоном [4]. Результати відповідних досліджень дозволили виокремити шість основних періодів такого генезису. Хоча сьогодення вимагає переосмислення попередніх
досліджень і дозволяє виокремити сьомий –
новітній період генезису утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини
в Україні. Коротко охарактеризуємо їх сутність, зміст та хронологічні межі.
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практики міжнародного права. Так уперше
про «інтереси дитини» на початку XX ст.
було згадано іще на Гаазькій конференції з
міжнародного приватного права, що відбулася в 1902 р. та через рік пізніше у популярній
роботі шведської феміністки, а також відомої
письменниці та психолога Е. Кей «Століття
Дитини» [4, с. 2-3]. Остання започаткувала
так звану «дитиноцентричну революцію» початку XX століття в Європі.
Третій період відноситься до становлення радянської моделі захисту прав дитини
(з 1918 р. – до закінчення II світової війни
в 1945 р.) та характеризується двома визначальними тенденціями: формуванням
конституційних основ захисту прав дитини,
насамперед під впливом стандартів, закріплених у Веймарській конституції 1919 р. і
Женевській декларації прав дитини 1924 р.
та, водночас, нехтуванням цими правами під
час II світової війни.
Зокрема, Конституція Німецької імперії (Веймарська конституція) від 11 березня
1919 р. у пункті сьомому статті 7 до повноважень парламенту відносила питання реалізації державної політики турботи про материнство, новонароджених, дитинство та юність.
Крім того, Веймарська конституція містила
прогресивні конституційні норми, які уперше в історії Європи на конституційному рівні
гарантували рівні умови фізичного, духовного і суспільного розвитку для позашлюбних
дітей і дітей, народжених у шлюбі (ст. 121),
загальнообов’язкову безкоштовну шкільну
освіту (ст. 145).
Пізніше у Конституції Австрійської республіки (в редакції від 1929 р.) передбачалось право Федерального президента визнавати позашлюбних дітей за клопотанням
їхніх батьків такими, які народжені у шлюбі
(стаття 66). Ця конституційна новела стала
першим кроком до зрівнювання в правах дітей, незалежно від їх походження.
Важливий внесок у розвиток конституційних прав і свобод дитини і їх захист в
Україні мали і конституційні акти доби національно-визвольних змагань 1917-1922 років.
Відзначимо, що, на відміну від Універсалів і
Конституції УНР, права дитини виокремлювалися в самостійних положеннях конституційних актів ЗУНР і Директорії.

проголошено принцип рівності у спадкуванні народжених дітей і тих, що мали народитись і були зачаті за життя спадкодавця.
Також необхідно прийняти до уваги факти рецепції положень тогочасного європейського права щодо прав дитини. До прикладу, «Загальне цивільне уложення Австрійської імперії» 1811 року, яке діяло на частині
території сучасної України, передбачало особливий правовий статус дитини. Зокрема,
малолітнім (до досягнення 7-річного віку) та
неповнолітнім (від 7 до 14 років) та дітям до 24
років гарантувався правовий захист [10, с. 9].
Конститювання спеціального правового
статусу дитини передбачалося й у конституційних проектах таких відомих українських
мислителів і громадських діячів кінця XIX –
поч. XIX ст. як Г. Андрузький, М. Драгоманов, М. Грушевський та ін. Зокрема, один із
членів Кирило-Мефодіївського товариства Г. Андрузький у своїй роботі «Начерки Конституції Республіки» (1846 – 1847 рр.) визначив окремі питання щодо конституційно-правових гарантій захисту прав дитини.
Зокрема, йдеться про гарантування прав
дітей на освіту незалежно від їх соціального
походження. Ця ідея були на той час доволі
революційною, оскільки, по суті, заохочувала злам станової системи освіти в Російській
імперії.
М. Драгоманов у 1884 році оприлюднив
проект Конституції під назвою «Проэктъ
основаній устава украинскаго общества
“Вольный Союзъ”», у якому передбачалось
запровадження безкоштовної початкової
(для всіх дітей), середньої та вищої (для дітей
обдарованих, незалежно від матеріального
становища їхніх родин) освіти; утримання
таких дітей за громадські кошти протягом
періоду навчання. Крім того, у Конституції М. Драгоманова був припис, яким заборонялась праця дітей віком до 14 років на фабриках. Пізніше, на початку XX ст. в окремому
розділі проекту Конституції М. Грушевського
пропонувалося унормувати «права громадян
України», що заклало міцний фундамент для
майбутнього визначення конституційних
прав та свобод дитини в самостійній Україні
[10, с. 104, 175-180].
Як уже зазначалося, саме у цей період
права дитини стають предметом теорії та
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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Так, у проекті Конституції Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) право
на освіту дитини гарантувалось державою.
Державна турбота про дітей виявлялась у
фінансовій підтримці урядом ЗУНР певних
категорій населення, насамперед дітей, які
осиротіли під час I світової війни.
Урядовою Комісією з розробки Конституції Української держави 30 серпня 1920 р.
було запропоновано проект Основного Державного Закону Української Народної Республіки. У розділі про права та обов’язки
громадян цього законопроекту передбачались також і права дітей, а саме: артикул 32 –
загальнообов’язкове безкоштовне навчання
у початкових школах для всіх дітей шкільного віку; артикул 42 – видання окремого закону, який визначав би права громадян національних меншин у школі та публічному
житті; артикул 36 – державна охорона праці
неповнолітніх, жінок та жінок під час материнства [4, с. 26-27]. На жаль, подальший перебіг історії призвів до згортання національної державності та встановлення радянської
влади в Україні.
У перших радянських декретах підкреслювалась значимість і пріоритет інтересів
дітей над інтересами решти категорій громадян. На цьому етапі в конституціях Радянської України 1919 р. і 1929 р. було закріплено право на освіту молодих працівників
республіки. Однак, права і свободи людини
розглядалися радянською державно-правовою доктриною як позитивні, такі, що надаються державою. Остання ж, у свою чергу,
могла позбавляти цих прав, чи обмежувати
їх щодо окремих осіб у інтересах соціалістичної революції (ст. 33 Конституції УСРР 1919 р.)
[1, с. 61].
У Конституції УРСР 1937 р., що віддзеркалювала основні положення Конституції
СРСР 1937 р., також було закріплено широкий перелік прав і свобод громадян, у тому
числі й право на державний захист інтересів дитини, зокрема через державні гарантії права на освіту (підтримки материнства
(ст. 120). Разом із тим дитина не виокремлювалася як самостійний учасник конституційних правовідносин, а права дитини не
виокремлювалися в спеціальний вид прав
людини.

Наукові доробки Е. Джеба, Е. Кейт, Я. Корчака та багатьох інших правозахисників того
часу, а також унормування конституційних
прав і свобод дитини у Веймарській конституції 1919 р. та конституціях інших держав
світу, сприяли закріпленню правового статусу дитини на міжнародному рівні. Так, уже
в 1924 року Ліга Націй прийняла перший
спеціальний міжнародний акт у сфері захисту прав дитини – Женевську декларацію
прав дитини. Остання містила п’ять основних програмних пунктів, а саме: дитині повинні надаватися всі засоби, потрібні для її
нормального матеріального і духовного розвитку; голодна дитина повинна бути нагодована; хвора дитина повинна отримати допомогу; сироті чи безпритульній дитині повинен бути наданий притулок і догляд; дитина
перша повинна отримувати допомогу під
час лиха; дитина повинна мати дитинство і
захист від усіх форм експлуатації; дитину потрібно виховувати в усвідомленні того, що її
кращі якості повинні бути спрямовані на благо ближнім.
Утім, II світова війна зупинила і навіть
повернула на зворот генезис утвердження
та захисту прав свобод дитини на національному та міжнародному рівнях. Серед 13 млн.
українців, що загинули у II світовій війні,
біля 15% складали діти, брутально позбавлені найважливішого права – права на життя.
Четвертий період ознаменував собою, у
першу чергу, розвиток міжнародних механізмів захисту прав дитини і їх інсталяція
у вітчизняне конституційне законодавство
(після II світової війни 1945 р. – до ратифікації Україною Конвенції ООН про права
дитини 1991 р.). У цей період українське законодавство перебувало під суттєвим впливом міжнародних правових актів у сфері конституційних прав людини, прийнятих ООН
після II світової війни.
Як відомо, зі створенням у 1945 р. Організації Об’єднаних Націй (ООН) увага до захисту прав дитини у світі посилилась. Цьому,
зокрема, сприяло й створення в 1946 р. Міжнародного надзвичайного дитячого фонду
ООН, статутною метою якого було надання
допомоги дітям, що постраждали від II світової війни. Але уже в 1953 році Фонд розширив коло своїх завдань у сфері захисту прав
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дитинства (ст. 51), зокрема, у частині надання допомоги і пільг багатодітним сім’ям [1, с. 131-132]. Натомість, чинне законодавствао
та правозастосовна практика утвердження та
захисту прав дитини у радянській Україні випереджували названі положення Конституції
УРСР 1978 р. На користь цієї тези свідчить
і тогочасна система пільгового санаторно-курортного оздоровлення дітей, і розвинена в
80-90-х роках XX ст. система позашкільного
навчання дітей у гуртках, секціях і студіях
тощо. Хоча радянська модель утвердження
та захисту прав дитини зберігала патріоналістський характер та значною мірою мала
ідеологічну спрямованість, що оспівувалася
в численних творах письменників, кінематографістів, художників про «щасливе життя
радянських дітей».
Завершення цього періоду та започаткування нового ознаменувалося прийняттям
Конвенції про права дитини, затвердженої
резолюцією ГА ООН від 20 листопада 1989 р.
№ 44/25 [8]. Держави-учасниці Конвенції
зобов’язались вживати всі необхідні законодавчі, адміністративні та інші заходи для
здійснення прав, визнаних у цій Конвенції.
Конвенція гарантувала дітям широкі права і свободи, а саме: право на життя;
право на здоровий розвиток; право на ім’я;
право на набуття громадянства; право знати
своїх батьків і право на їх піклування; право на збереження індивідуальності; право на
постійне спілкування з батьками, лише якщо
позбавлення такого спілкування не здійснено в якнайкращих інтересах дитини; право
на возз’єднання з сім’єю; право на в’їзд і виїзд, за винятком обмежень, які встановлені
законом і необхідні для охорони державної
безпеки, громадського порядку (order public),
здоров’я чи моралі населення або прав і свобод інших осіб і сумісні з визнаними в цій
Конвенції іншими правами; право на вільне
формування та висловлювання своїх поглядів; право на свободу думки, совісті та релігії;
право на вільний доступ до інформації; свободу асоціацій і мирних зібрань дітей тощо.
Розділ II Конвенції ООН про права дитини 1989 р. визначив і правовий статус, і
порядок формування інституції, уповноваженої відстежувати прогрес у реалізації цієї
Конвенції високими договірними сторона-

дитини і отримав свою сучасну назву – Дитячий фонд ООН (United Nations Children’s
Fund (UNICEF)).
Питання прав дитини і їх захисту в повоєнному світі отримали своє закріплення в
Загальній декларації прав людини 1948 р., у
Міжнародних пактах 1966 р., інших міжнародних договорах правозахисного змісту. У
подальшому ж міжнародні стандарти у сфері
прав дитини і правовий механізм їх захисту
були унормовані в інших документах ООН.
Зокрема, в першому спеціальному акті ООН
про права і свободи дитини – в Декларації
прав дитини 1959 року.
У преамбулі цієї Декларації унормовано,
що дитина, через її фізичну, розумову незрілість має потребу в спеціальній охороні і турботі, включаючи належний правовий захист
як до, так і після народження. З огляду на
це, існує нагальна необхідність у закріпленні
основних соціальних і правових принципів
захисту добробуту дітей на національному і
міжнародному рівнях, які мають на меті привернути увагу світової громадськості до глобальної проблеми забезпечення прав дитини.
У Декларації прав дитини ООН 1959
року також було сформульовано 10 основних принципів, реалізація яких мала на
меті забезпечення «щасливого дитинства» та
зобов’язала людство надати дітям усе найкраще. Ця Декларація та успішна діяльність
Дитячого фонду ООН створили основу конвенційного та інституційного міжнародного
механізму захисту прав дитини у світі.
У повоєнний період конституційні права
дитини в Україні отримали новий рівень розвитку. Цьому сприяли: зміцнення матеріальної бази колишнього СРСР; міжнародні стандарти у сфері прав дитини, сприйняті та імлементовані в колишньому СРСР; прийняття
нової Конституції СРСР 1977 р. і Української
РСР 1978 р., у яких удосконалені конституційні права дитини; задіяння потенціалу
дитячих організацій, насамперед, жовтенят
і піонерів, для посилення потенціалу радянської державно-партійної системи тощо.
Разом із тим Конституція Української РСР
1978 р. обмежилася унормуванням права дітей на безоплатну освіту всіх видів (ст. 43)
та захистом інституту сім’ї, материнства та
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зидента України з прав дитини (2011 р.) [6].,
а також посилення діяльності вітчизняних
і зарубіжних правозахисних організацій в
Україні (Комітет сприяння захисту прав дитини, Всеукраїнська Фундація «Захист Прав
Дітей» (ВФЗПД) та ін.).
Отримала свого оновлення й Конвенція
ООН про права дитини 1989 р. Зокрема, у
2000 р. були прийняті та в 2002 р. набули
чинності два факультативних протоколи конвенції – про участь дітей у збройних конфліктах і про торгівлю дітьми, дитячої проституції і
дитячої порнографії. У грудні 2011 р. ГА ООН
прийняла Третій факультативний протокол,
який був відкритий для підписання в 2012 р.
Він передбачає можливість розгляду Комітетом з прав дитини скарг на порушення Конвенції країнами-учасницями цього протоколу. Забезпечення реалізації цих протоколів
Конвенції є вкрай важливим для України питанням, що актуалізувалося в контексті уже
згадуваних подій 2014-2015 рр.
Сьомий, новітній період генезису утвердження та захисту конституційних прав і
свобод дитини в Україні припадає на період
з 2014 р. і донині. Він характеризується нагальною потребою удосконалення механізмів ефективного захисту прав дітей, у першу
чергу, в зоні проведення антитерористичної
операції (АТО), а також дітей, які стали вимушеними переселенцями з Криму та окремих
районів Донецької та Луганської областей.
Очевидно, що удосконалення відповідних правозахисних механізмів передбачає
удосконалення як чинного законодавства
про захист прав дитини, так і організаційноправових інструментів його реалізації. У першу чергу, йдеться про спеціалізований захист конституційних прав дитини в Україні.
Незважаючи на певний песимізм експертів-правозахисників щодо подальшої долі
інституту дитячого омбудсмана в Україні,
Президент України П. Порошенко прийняв
виважене рішення про необхідність використання потенціалу цього правозахисного
інституту та призначив своїм Указом від 18
грудня 2014 р. № 941 на посаду Уповноваженого Президента України з прав дитини М. Кулебу [7].
Завдання, які сьогодення ставить перед
дитячим омбудсманом в Україні, є занадто

ми, – Комітету по правах дитини. Усі держави-учасниці зобов’язані подавати Комітету
через Генерального секретаря ООН доповіді про вжиті ними заходи щодо закріплення
визнаних у Конвенції прав та прогрес, досягнутий у здійсненні цих прав [8].
П’ятий період став періодом утвердження конституційних основ захисту прав дитини в незалежній Україні (від ратифікації
Україною Конвенції ООН про права дитини
в 1991 р. – до прийняття Конституції України 1996 р.), що охарактеризувався установленням міжнародних стандартів прав дитини у т.з. «дитячій Конституції» – Конвенції
по правах дитини 1989 р. та їх активною імплементацією у конституційне законодавство
України.
Так, 27 лютого 1991 р. Україна, однією з перших серед країн – членів ООН, ратифікувала Конвенцію, чим взяла на себе
зобов’язання вживати всі необхідні заходи
для забезпечення та підтримання на належному рівні захисту прав та законних інтересів дитини [8]. Важливим кроком щодо виконання таких зобов’язань стало створення
в 1993 р. Всеукраїнського комітету захисту
прав дитини.
Пізніше положення Конвенції отримали
свій розвиток і в Конституції України, що
була прийнята 28 червня 1996 р. Зокрема,
у ст. 52 Основного Закону було закріплено
один із найважливіших принципів – принцип рівності прав дітей, відповідно до якого «… діти рівні у своїх правах незалежно
від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним» [2]. Помітним
прогресом у частині інституціоналізації механізмів захисту прав дитини в Україні стало й
утвердження в 1996 р. інституту омбудсмана
– Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини.
Шостий період (від прийняття Конституції України 1996 р. – до 2014 р.) був
пов’язаний насамперед із удосконалення
конституційних основ захисту прав дитини
в Україні, запровадженням відповідних міжнародних правозахисних стандартів і нарощуванням правозахисного інструментарію
в цій сфері. Зокрема, важливою віхою цього
періоду стало й запровадження такої спеціалізованої інституції як Уповноважений Пре33
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SUMMARY
Article uncovers problematic issues of formation
and development of the constitutional rights and
freedoms of the child and their protection in Ukraine.
Major periods of the genesis of children’s rights in
Ukraine are revealed. Their legal characteristics is
carried out. The experience of the constitutional law
and practice in the field of establishing and protection
of children’s rights in Ukraine is analysed. Prospects
of further development of the constitutional rights
and freedoms of the child in Ukraine and their
protection in the context of European integration are
determined.
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генезису прав дитини в Україні, здійснюється
їх правова характеристика. Аналізується досвід розвитку конституційного законодавства
та правозастосовної практики у сфері утвердження та захисту прав дитини в Україні.
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масштабними і вимагають координації зусиль органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо
захисту прав дитини. Бажаною є й цілеспрямованість, системність і програмність діяльності у сфері утвердження та захисту прав
дитини. Очевидно, що для цього необхідно у
найкоротші терміни розробити і запровадити в життя Стратегію захисту прав дитини в
умовах АТО.
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фінансовій сфері – це не тільки попередження, виявлення та ліквідація правопорушень
у фінансовій сфері, а й функціонування дієвої системи органів фінансового контролю.
Завданням такого контролю є підвищення
ефективності використання державних коштів та досягнення більш вагомих результатів державного управління.
Дослідженню питань організації державного контролю присвячено окремі праці вітчизняних вчених, зокрема О. М. Бандурки, О. О. Бандурки, О. Барановського,
М. Білухи, Ф. Бутинця, В. Гаращука, Є. Калюги, М. Куркіна, В. Мунтіяна, Л. Савченко
та інших. Але низку проблем реформування
органів державного контролю в Україні в
умовах перетворень, які нині відбуваються
в нашій країні, поки що не вирішено.
Метою статті є розробка напрямків визначення статусу органів державного фінансового контролю в Україні в умовах реформування міжбюджетних відносин.
Контроль як соціальна функція існує в
системі державного управління незалежно
від суспільно-політичного устрою й типу
економічних відносин, притаманних певній
країні. Однак зміст і місце контролю в системі управління зумовлюються характером
суспільно-політичних відносин, політичною
організацією держави та її адміністративним устроєм.
Специфікою державного контролю є те,
що він охоплює всі сторони діяльності суспільства, але здійснюється від імені та виключно в інтересах держави. Особливими

В статье исследованы направления изменения административно-правового статуса органов государственного финансового
контроля в Украине. Для этого предлагается закрепить в новой редакции Конституции Украины полномочия Счетной палаты
Верховной Рады Украины как высшего органа государственного финансового контроля
и расширить сферу применения внутреннего
финансового контроля в условиях реформирования межбюджетных отношений.
Ключові слова: адміністративно-правовий статус, державний фінансовий контроль, міжбюджетні відносини, реформування державних органів.

Державні фінанси мають стратегічне
значення для забезпечення стабільності
соціально-політичного становища в нашій
країні, а система управління державними
фінансами є основою сталого розвитку України та гарантованого виконання соціальних
зобов’язань держави перед громадянами.
Однією з найважливіших функцій управління є контроль, який виступає формою зворотних зв’язків, завдяки чому керівний орган (суб’єкт управління) може простежити
хід виконання ухвалених рішень.
Ефективний і дієвий фінансовий контроль є необхідною умовою існування сучасної демократичної держави й важливим
фактором підтримання її економічної безпеки. Стаття 17 Конституції України проголошує, що забезпечення економічної безпеки є однією з найважливіших функцій
держави [1]. Регулююча функція держави у
35

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

існування. Стійкого економічного зростання у будь-якій країні можна досягти лише
за рахунок ефективності реального сектору
економіки, побудованого на результатах
людської праці. А сучасні фінансово-економічні й, по суті, політико-економічні кризи є
закономірною відплатою за аморальне прагнення окремих регіонів та верств населення
паразитувати на ілюзорному фінансовому
секторі економіки, який часто стає реальним джерелом суспільної нестабільності.
Значення фінансового контролю у забезпеченні сталого розвитку нашої держави
дедалі зростає. Про підвищення значущості
контрольної діяльності йдеться в Лімській
декларації керівних принципів аудиту державних фінансів [2], перша стаття якої проголошує, що «запровадження контролю є
невід’ємною складовою управління громадськими фінансовими ресурсами». Особливої
значущості цей принцип набуває в умовах
децентралізації влади, яка відбувається в
Україні.
Цілком зрозуміло, що кожний регіон
має свої специфічні інтереси, тому інтереси
окремих районів нашої країни в фінансовій
сфері можуть не збігатися. І очевидно, що
інтереси суспільства в цілому може презентувати лише одна інституція – держава, яка
створює для цього спеціальні органи управління й органи контролю. Тому більшість
органів фінансового контролю є державними. А державний контроль полягає в спостереженні та перевірці розвитку суспільної
системи та усіх її елементів відповідно до
визначених напрямів, а також у запобіганні та виправленні помилок і неправомірних
дій, що перешкоджають такому розвитку.
Такий контроль є однією з форм здійснення
державної влади, забезпечення додержання
законів та інших нормативно-правових актів, що видаються центральними органами
влади і які повинні виконуватися у всіх без
винятку регіонах унітарної держави, якою є
Україна.
В Україні державний контроль здійснюється на таких засадах:
– пріоритетності безпеки в питаннях
життя та здоров’я людини, функціонування
й розвитку суспільства, середовища проживання та життєдіяльності перед будь-якими

чинниками, що зумовлюють розвиток державного контролю на сучасному етапі становлення нашої країни є, по-перше, глобалізація проблем, вирішення яких потребує
застосування науково обґрунтованих підходів, що базуються на підставі достовірної інформації, отриманої з використанням системи надійного контролю. По-друге, розвиток
сучасних ринкових відносин в економіці в
напрямку підвищення конкурентоздатності виробництва та якості продукції нагально вимагає розвитку контролю. По-третє,
необхідність підвищення якості контролю
пов’язано з усією системою державного
управління та децентралізацією влади в нашій країні, що потребує зміни статусу органів державного контролю й удосконалення
методики проведення контрольних заходів, розвитку сучасних прийомів і техніки
контролю.
Однак, сутність контролю не може бути
всебічно розкрита поза сферою управління,
яку він обслуговує, тому що не існує контролю взагалі, а є контроль конкретного
змісту та конкретної форми.
З цієї точки зору, однією з основних
складових системи державного контролю є
фінансовий контроль, призначений забезпечувати сталий розвиток господарського комплексу країни, стабільну діяльність
її фінансової системи і, відповідно, надійне функціонування інших систем управління, безпосередньо або опосередковано
пов’язаних з економічними та фінансовими
відносинами. Тобто предметом фінансового
контролю є фінансові операції суб’єктів господарювання юридичних і фізичних осіб,
спеціальних суб’єктів фінансової діяльності,
органів державної влади та місцевого самоврядування, які розглядаються з позицій
законності, доцільності й економічної ефективності, забезпечення збереження власності, правильності формування та використання фондів грошових коштів, достовірності
обліку та звітності, їх повноти та відповідності встановленим стандартам.
Ринкова економіка за своєю природою
є двосекторною, тобто складається з реального й фінансового секторів. При цьому реальний сектор є первісним і базовим, необхідним для забезпечення умов людського
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рольного об’єкту, а в адміністративному підпорядкуванні займає вищу сходинку, ніж
об’єкт, що контролюється.
Але для посилення ефективності фінансового контролю необхідно змінити і правовий статус окремих контролюючих органів.
У науковій літературі єдиного визначення
поняття «статус» немає. Загалом термін «статус» (від лат. status – стан, становище, положення) розуміється як правове положення
(сукупність прав та обов’язків) фізичної або
юридичної особи або правове становище
виборних осіб, що характеризуються й визначаються їх організаційно-правовою формою, свідоцтвом про реєстрацію, правами
та обов’язками, відповідальністю та повноваженнями, які випливають із законодавчих
і нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність.
Так, О. О. Бандурка вважає, що під
правовим статусом державного органу слід
розуміти сукупність повноважень юридично-владного характеру, реалізація яких
забезпечує виконання покладених на нього завдань. Науковець також зазначає, що
таке визначення можна характеризувати
як дуже вузьке, оскільки воно не охоплює
значної частини питань організації та діяльності державних органів, які визначають їх
правовий стан або статус (ці два поняття досить часто ототожнюються, розглядаються
як синоніми) [4, с. 25].
О. П. Угровецький [5] визначає, що адміністративно-правовий статус органу фінансового контролю – це регламентоване
нормами адміністративного права його положення, яке характеризується сукупністю
прав, обов’язків, гарантій діяльності та відповідальності суб’єкта фінансового контролю. Він також зауважує, що наявність адміністративного правового статусу означає,
що фінансовий орган має визначену адміністративно-правовими нормами компетенцію – предмети відання, права й обов’язки
(повноваження), несе відповідальність за дії
чи бездіяльність у межах власної або делегованої компетенції, виконує публічні, виконавчо-розпорядчі, дозвільно-реєстраційні
та контрольні функції, бере участь в адміністративних правовідносинах регулятивного
чи охоронного характеру.

іншими інтересами та цілями у сфері господарської діяльності;
– підконтрольності й підзвітності органу
державного контролю відповідним органам
державної влади;
– рівності прав і законних інтересів усіх
суб’єктів господарювання;
– гарантування прав суб’єкту господарювання;
– об’єктивності та неупередженості здійснення державного контролю;
– наявності підстав, визначених законом,
для здійснення державного контролю;
– відкритості, прозорості, плановості й
системності державного контролю;
– недопустимості дублювання повноважень державного контролю;
– невтручання органу державного контролю в статутну діяльність суб’єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах
закону;
– відповідальність органу державного
контролю та його посадових осіб за шкоду,
заподіяну суб’єкту господарювання порушенням вимог законодавства;
– дотримання умов міжнародних договорів України;
– незалежність органів державного
контролю від політичних партій та будьяких інших об’єднань громадян.
Державний фінансовий контроль є однією з необхідних умов успіху економічних
та адміністративних реформ, запроваджених в Україні, й розвитку ринкових засад
національної економіки. Широка сфера застосування фінансового контролю дозволяє
контролюючим органам суттєво й ефективно впливати на всі економічні процеси, стежити за дотриманням фінансової безпеки
держави, збалансованістю державного та
місцевих бюджетів, досягненням фінансової
самостійності окремих регіонів, секторів і галузей народного господарства, забезпеченням фінансової стійкості суб’єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, а
також захищеністю фінансово-економічних
інтересів громадян і суспільства.
Слід зауважити, що фінансовий контроль стає більш об’єктивним і дієвим, коли
суб’єкт контролю (контролюючий орган) є
зовнішньою структурою відносно підконт37
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– контроль за фінансуванням загальнодержавних програм, економічного, науково-технічного, соціального та національнокультурного розвитку, охорони довкілля;
– контроль за дотриманням законності
надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним
організаціям, передбачених у Державному
бюджеті;
– контроль за законністю та своєчасністю
руху коштів Державного бюджету й коштів
позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених
банках;
– аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету і підготовка
пропозицій про їх усунення, а також про
вдосконалення бюджетного процесу в цілому;
– регулярне інформування Верховної
Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету та стан погашення
внутрішнього і зовнішнього боргу України,
про результати їх контрольних функцій;
– виконання інших завдань, передбачених для Рахункової палати чинним законодавством України.
Однак деякі положення Закону України «Про Рахункову палату» 1996 року [6],
який визначає правові основи її діяльності,
Конституційним Судом України визнано такими, що не відповідають Конституції України. Зокрема, це стосується визначення
Рахункової Палати як органу «вищого держаного фінансово-економічного контролю».
Не відповідають Конституції України також
положення, за якими на Рахункову палату
покладено завдання організації та здійснення контролю за своєчасним виконанням
«прибуткової» частини держаного бюджету,
повноваження здійснювати «контрольноревізійні» види діяльності, що забезпечують
«єдину систему контролю за виконанням
Державного бюджету України» та деякі інші
повноваження.
У березні 2015 року Указом Президента
України затверджено Положення про Конституційну Комісію України [7] з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо
змін до Конституції України із залученням
до цієї роботи представників різних полі-

Правове положення органів фінансового
контролю визначається ступенем їх впливу
як на суспільство в цілому, так і на окремі
державні органи й установи задля виконання поставленої мети. Тобто адміністративно-правовий статус органів держаного
контролю – це регламентоване адміністративно-правовими нормами положення цих
органів, яке визначається через мету їх створення (здійснення фінансового контролю за
використанням і збереженням фінансових
ресурсів), обґрунтовується завданнями та
функціями цих органів, сукупністю прав,
обов’язків і відповідальності суб’єктів фінансового контролю й забезпечує оптимальний
вплив на підконтрольні об’єкти (повне та
своєчасне встановлення фактів порушення
фінансового й бюджетного законодавства
України та їх усунення).
Сферою фінансового контролю є практично всі операції, що вчиняються за допомогою грошових коштів, а в деяких випадках
– і без них (бартерні угоди). Тому в розвинутих ринкових країнах надійно регулюються
й контролюються процеси грошового обігу,
емісії грошей і цінних паперів, створення
резервних фондів та підтримка валютного
курсу, формування співвідношень готівкового й безготівкового обігу тощо.
В Україні також існує система органів,
що здійснюють контроль у галузі фінансів.
Так, згідно зі статтею 98 Конституції України (в реакції 1996 року) [1] контроль за використанням коштів державного бюджету
України від імені Верховної Ради України
здійснює Рахункова палата. Відповідно до
чинного законодавства України [6], основними завданнями Рахункової палати є наступні:
– організація і здійснення контролю за
своєчасним виконанням видаткової частини
Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів
загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;
– здійснення контролю за утворенням і
погашенням внутрішнього й зовнішнього
боргу України, визначення ефективності та
доцільності видатків державних коштів, валютних і кредитно-фінансових ресурсів;
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родної організації вищих органів контролю
державних фінансів (INTOSAI) та конституційно визначити Рахункову палату Вищим
органом фінансового контролю (ВОФК) в
Україні, що значно підвищить її адміністративно-правовий статус серед інших органів
фінансового контролю в умовах реформування міжбюджетних відносин, оскільки він
базуватиметься на конституційних нормах.
Підвищенню статусу Рахункової палати
як ВОФК буде також сприяти розширення
її повноважень стосовно здійснення контролю за доходною частиною державного
бюджету, а також надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів, що пропонується в Концепції розвитку системи
управління державними фінансами [8].
Сьогодні Міністерство фінансів України вже не виконує контрольно-наглядові
функції, але саме воно відповідно до затвердженого Положення [9] здійснює нормативно-правове регулювання у фінансовій,
бюджетній, податковій і митній сферах, у
сфері адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, державної політики, у сфері
боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань
сплати єдиного внеску; у сфері державного фінансового контролю, казначейського
обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску і проведення
лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої
звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обліку й обігу, у
сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади» [10],
безпосередньо через міністра фінансів спрямовується та координується діяльність таких органів фінансового контролю, як:
1) Державна казначейська служба України;

тичних сил, громадськості, вітчизняного та
міжнародного експертного середовища, а
також для сприяння досягненню громадського та політичного консенсусу щодо вдосконалення конституційного регулювання
суспільних відносин в Україні.
Декларація керівних принципів аудиту
державних фінансів [2], ухвалена на конгресі Вищих органів фінансового контролю
(далі – ВОФК) у 1977 році у м. Ліма міжнародною організацією вищих органів контролю державних фінансів (INTOSAI), вже
у статті 1 визначає, що «під вищим органом
державного контролю розуміють державні
органи, головною функцією яких є зовнішній контроль за управлінням фінансовими
ресурсами та державною власністю згідно з
порядком, установленим національним законодавством». І хоча Лімська декларація,
з точки зору міжнародного права, не має
обов’язкового характеру, вона багато в чому
визначила провідні напрямки розвитку фінансового контролю в багатьох країнах.
Тому сьогодні практично в кожній країні
існують ВОФК, які мають різні офіційні назви, наприклад Комітет державного контролю в Білорусії, Верховна контрольна палата
в Польщі, Державне ревізійне управління
у Фінляндії, Національне контрольно-ревізійне управління у Великій Британії тощо.
Адже міжнародне товариство тією чи іншою
мірою виконує вимоги Лімської декларації з
регламентації діяльності ВОФК.
Так, згідно з вимогами Лімської декларації в національну конституцію (основний закон) повинні бути включені наступні норми,
що регламентують діяльність Вищого органу фінансового контролю в кожній країні:
1) принципи діяльності цього органу;
2) особливості взаємодії такого органу з
національним парламентом;
3) основні контрольні повноваження
ВОФК;
4) порядок звітування Вищого органу
фінансового контролю перед парламентом і
суспільством.
При цьому у більшості країн світу ВОФК
створюється при національному парламенті. Тому у новій редакції Конституції України (у розділі «Верховна Рада України»)
необхідно врахувати рекомендації міжна39
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Усі ці проблеми, а також вивчення досвіду Нідерландів, Франції та Балтійських
країн в організації державного фінансового контролю спонукало керівництво Держфінінспекції до застосування у своїй роботі
разом із традиційними формами контролю
(інспектуванням (ревізією) та перевіркою)
таких, що дають змогу попередити фінансові порушення, оперативно вжити коригуючих заходів у разі їх вчинення та, за потреби, ініціювати внесення змін до чинних
законодавчих і нормативно-правових актів.
Формою такого контролю в багатьох
європейських країнах є фінансовий аудит,
мета якого – консультування керівництва
об’єктів контролю стосовно можливих факторів ризику, оцінка достовірності фінансової звітності та надання рекомендацій
з удосконалення системи внутрішнього
контролю. Головною метою цього контролю
є недопущення фінансового та бюджетного
законодавства.
На підставі знань, одержаних працівниками інспекції за кордоном, Держфінінспекція розробила теоретико-методологічні
засади здійснення в Україні аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетної установи, головним завданням якого визначено
сприяння бюджетній установі у забезпеченні правильності ведення бухгалтерського
обліку, законності використання бюджетних коштів, держаного й комунального
майна, у складанні достовірної фінансової
звітності та організації дієвого внутрішньогосподарського фінансового контролю.
Таким чином, можна зробити наступні
висновки:
а) в умовах реформування влади та міжбюджетних відносин в Україні значно розширюється роль державного фінансового
контролю, оскільки економічні та фінансові
інтереси окремих регіонів можуть не співпадати, а інтереси всього суспільства може
презентувати лише одна інституція – сама
держава у вигляді її органів, а це потребує
зміни статусу (сукупності повноважень юридичного характеру) окремих органів фінансового контролю;
б) з цією метою необхідно:
– у новій редакції Конституції України врахувати рекомендації INTOSAI щодо

2) Державна служба фінансового моніторингу України;
3) Державна фінансова інспекція України.
А от діяльність такого органу фінансового контролю, як Державна фіскальна служба
України, нормативно-правове регулювання
якої здійснює Міністерство фінансів України, спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України. Тому з
метою підвищення адміністративно-правового статусу Міністерства фінансів України у
сфері фінансового контролю доцільно було
б передати під юрисдикцію цього Міністерства і Державну фіскальну службу України,
яка безпосередньо і здійснює фінансовий
контроль у податковій та митній сферах, а
також у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Функції Рахункової палати та Державної
фінансової інспекції (Держфінінспекції) багато в чому співпадають, оскільки вони здебільшого здійснюють контроль за використанням і збереженням бюджетних ресурсів,
що суперечить принципам національного
законодавства у сфері контролю [3]. Тому,
відповідно до Стратегії розвитку системи
управління державними фінансами [11],
провідним напрямком підвищення адміністративно-правового статусу органів Держфінінспекції є запровадження в практику її
діяльності аудиту фінансово-господарської
діяльності бюджетних установ.
Питання про запровадження аудиту
фінансової та господарської діяльності бюджетних установ має в Україні тривалу передісторію. Уже наприкінці 90-х років науковими дослідженнями і практикою було
доведено, що причинами значних втрат бюджету є такі:
– нечіткі формулювання положень та
часті зміни у бюджетному законодавстві;
– відсутність публічної оцінки бюджетного управління на всіх рівнях відповідальності;
– слабкість профілактичної спрямованості державного фінансового контролю;
– відсутність у законодавстві жорсткої
відповідальності за допущення зловживань
і серйозні бюджетні правопорушення.
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SUMMARY
In the article the direction of change of
administrative and legal status of state financial
control in Ukraine. For it is proposed to fix the
new edition of the Constitution of Ukraine powers
of the Accounting Chamber of the Verkhovna
Rada of Ukraine as the supreme body of state
financial control and expand the scope of internal
financial control in the conditions of reforming
intergovernmental fiscal relations.
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цього запропоновано закріпити в новій редакції
Конституції України повноваження Рахункової палати Верховної Ради України як вищого
органу державного фінансового контролю та
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визначення Рахункової палати Верховної
Ради України як вищого органу фінансового контролю;
– забезпечити єдність нормативно-правового регулювання адміністративної координації діяльності основних органів державного фінансового контролю під проводом
Міністерства фінансів України;
– запровадити у практику діяльності
Державної фінансової інспекції як основної
форми внутрішнього нефіскального контролю аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, метою якого є
недопущення порушень фінансового та бюджетного законодавства.
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численних вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, їм присвячували свою увагу
Бахрах Д. Н., Беззубов Д. О., Бойчук М. Б.,
Бородін І. Л., Василенко І. А., Заросило В. О., Кормич Б. А., Нижник Н. Р., Ольховський М. Є., Панов М. І., Сташис В. В.
та інші. Однак, особливості адміністративно-правової основи безпеки тривалий час
залишалися поза увагою науковців і потребують окремого дослідження.

В статье исследованы административно-правовые нормы, регулирующие деятельность в области безопасности. Автором
представлен вариант систематизации имеющихся административно-правовых норм,
касающихся безопасности, предложены соответствующие изменения в законодательство.
Ключові слова: адміністративно-правова норма,
безпека, нормативно-правовий акт.

Виклад основного
матеріалу дослідження
Розглядаючи адміністративне право
як засіб (інструмент) протидії шкідливим
природним і техногенним чинникам навколишнього середовища, висловлюємо
думку, що адміністративно-правову основу
безпеки складає частина адміністративного
законодавства, що містить адміністративноправові норми, які прямо чи опосередковано впливають на соціальні умови (ситуації),
що є типовими і пов’язані з виникненням і
(або) розвитком цих чинників у галузі адміністративно-правового регулювання.
На нашу думку, адміністративно-правовими нормами, що прямо чи опосередковано впливають на соціальні умови (ситуації),
що є типовими і пов’язані з виникненням
і (або) розвитком шкідливих природних і
техногенних чинників навколишнього середовища, є наступні:
• загальнообов’язкові вимоги і правила поведінки фізичних осіб, юридичних
осіб, органів державної влади в органів

Постановка проблеми
в загальному вигляді
Досягнення такого стану, в якому людині не загрожує жодна небезпека соціальнополітичного, природного чи техногенного
характеру, є важливим показником рівня
цивілізованості суспільства. Формування законодавчих норм, що дозволяють реалізовувати принцип забезпечення безпеки, відповідно, є однією з найважливіших функцій
правової науки. Це, у свою чергу, обумовлює
необхідність пошуку оптимальних шляхів
вдосконалення вітчизняного законодавства
на основі аналізу і систематизації вже існуючих нормативно-правових актів.
Метою публікації є аналіз і систематизація норм у галузі адміністративно-правового регулювання безпеки України.
Останні дослідження
в окресленій царині
Окремі питання у сфері правового регулювання безпеки були висвітлені у працях
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Сформульована точка зору дозволяє
розглядати адміністративно-правові норми безпеки як специфічні адміністративноправові норми, які відрізняються від інших
правових норм за низкою ознак.
По-перше,
адміністративно-правові норми безпеки адресовані спеціальним
суб’єктам права. З одного боку, ці норми
адресовані фізичним і юридичним особам,
поведінка яких пов’язана з використанням
на законних підставах і за призначенням
предметів явищ і процесів – техногенних і
природних джерел небезпеки конституційним та іншим законним інтересам особи,
суспільства, держави і нації, які вимагають
адміністративно-правової оцінки з боку
держави (підлягають адміністративноправовому санкціонуванню і державному
контролю) або обумовлені адміністративними правопорушеннями чи адміністративно-правовими казусами, що сприяють
виникненню і (або) розвитку шкідливих
природних і техногенних чинників навколишнього середовища. З іншого боку,
адресатами
адміністративно-правових
норм безпеки виступають державні органи і органи місцевого самоврядування, які
здійснюють зовнішню владну діяльність
з попередження, виявлення і нейтралізації шкідливих природних і техногенних
чинників, пов’язаних із діями (діяльністю)
фізичних і юридичних осіб, що адміністративно санкціонуються з використання під
контролем держави, на законних підставах
і за призначенням предметів, явищ і процесів – техногенних і природних джерел
небезпеки конституційним та іншим законним інтересам, а також зовнішню владну діяльність з попередження, виявлення і
нейтралізації адміністративних правопорушень і адміністративно-правових казусів,
що сприяють виникненню і (або) розвитку
шкідливих природних і техногенних чинників навколишнього середовища.
По-друге, адміністративно-правові норми безпеки регулюють специфічні суспільні відносини, що складаються за участю
фізичних і юридичних осіб, державних органів і органів місцевого самоврядування з
приводу попередження, виявлення і нейтралізації чинників і соціальних умов (ситу-

місцевого самоврядування з попередження, виявлення та нейтралізації шкідливих
природних і техногенних чинників навколишнього середовища, пов’язаних з діями
(діяльністю) фізичних і юридичних осіб, що
адміністративно санкціонуються, з використання під контролем держави, на законних підставах і за призначенням предметів,
явищ і процесів - природних і техногенних
джерел небезпеки конституційним та іншим законним інтересам особи, суспільства
держави і нації;
• загальнообов’язкові вимоги і правила поведінки фізичних і юридичних осіб,
органів державної влади і органів місцевого самоврядування з попередження, виявлення та нейтралізації адміністративних
правопорушень, що сприяють виникненню і (або) розвитку шкідливих природних
і техногенних чинників навколишнього середовища;
• загальнообов’язкові вимоги і правила поведінки фізичних і юридичних осіб,
органів державної влади і органів місцевого
самоврядування з попередження, виявлення та нейтралізації адміністративно-правових казусів, що сприяють виникненню і
(або) розвитку шкідливих природних і техногенних чинників навколишнього середовища.
В узагальненому вигляді сукупність зазначених загальнообов’язкових вимог і
правил з попередження, виявлення та нейтралізації шкідливих природних і техногенних чинників навколишнього середовища,
пов’язаних із діями (діяльністю) фізичних і
юридичних осіб, що адміністративно санкціонуються, з використання під контролем
держави предметів, явищ і процесів - техногенних і природних джерел небезпеки
конституційним та іншим законним інтересам особи, суспільства, держави і нації, а також загальнообов’язкових вимог і правил
поведінки з попередження, виявлення і
нейтралізації адміністративних правопорушень й адміністративно-правових казусів,
що сприяють виникненню і (або) розвитку
шкідливих природних і техногенних чинників навколишнього середовища, можна
назвати адміністративно-правовими нормами безпеки.
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ють конституційні та інші законні інтереси
особи, суспільства, держави і нації від адміністративних правопорушень і адміністративно-правових казусів, що сприяють
виникненню і (або) розвитку шкідливих
природних і техногенних чинників навколишнього середовища.
По-четверте, адміністративно-правові
норми безпеки мають специфічний зміст.
Вони визначають міру можливої й одночасно міру належної поведінки фізичних і
юридичних осіб, а також державних органів і органів місцевого самоврядування відносно шкідливих природних і техногенних
чинників навколишнього середовища, соціальних умов (ситуацій), що є типовими і
пов’язаними з виникненням і (або) розвитком цих чинників.
Аналізуючи чинне законодавство відповідно до вищенаведених ознак, властивих
адміністративно-правовим нормам безпеки,
можна виокремити масив законів та інших
адміністративно-правових актів, що містять
ці норми. Такі закони й інші нормативні
правові акти логічно назвати адміністративним законодавством у сфері безпеки.
Сьогодні закони й інші нормативні правові акти, що складають адміністративне
законодавство у сфері безпеки, не систематизовані. У зв’язку з цим, видається доцільним розкрити структуру цього законодавства залежно від змісту охоронних функцій,
що регламентуються адміністративно-правовими нормами безпеки в законах та інших нормативних-правових актах.
За цим критерієм, на нашу думку, можна виокремити:
1) закони й інші нормативні правові
акти, що містять адміністративно-правові
норми безпеки, дія яких поширюється на
всі, без виключення, галузі адміністративно-правової охорони і захисту конституційних та інших законних інтересів особи,
суспільства, держави і нації від шкідливих
природних і техногенних чинників навколишнього середовища. Такий масив законів та інших нормативних правових актів
можна назвати загальним (початковим) законодавством у сфері безпеки;
2) закони й інші нормативні правові
акти, у яких містяться адміністративно-пра-

ацій), що є типовими, і становлять загрозу
безпеці у галузі адміністративно-правового
регулювання.
Ці адміністративно-правові норми регулюють:
• відносини, учасниками яких є, з одного боку, державні органи, органи місцевого самоврядування, а з другого – фізичні
й юридичні особи, що складаються з приводу попередження виявлення і нейтралізації шкідливих природних і техногенних
чинників навколишнього середовища,
обумовлених діями (діяльністю) фізичних і юридичних осіб, що адміністративно
санкціонуються, з використання під контролем держави, на законних підставах і за
призначенням предметів, явищ і процесів
- джерел небезпеки конституційним та іншим законним інтересам;
• суспільні відносини, що складаються між державними органами, органами
місцевого самоврядування, фізичними і
юридичними особами з приводу попередження, виявлення і нейтралізації адміністративних правопорушень, що сприяють
виникненню і (або) розвитку шкідливих
природних і техногенних чинників навколишнього середовища;
• суспільні відносини, що складаються між державними органами, органами
місцевого самоврядування фізичними і
юридичними особами з приводу попередження, виявлення і нейтралізації адміністративно-правових казусів (подій), що
сприяють виникненню і (або) розвитку
шкідливих природних і техногенних чинників навколишнього середовища.
По-третє, адміністративно-правові норми безпеки виконують виключно охоронні
функції. Ці норми охороняють у галузі адміністративно-правового регулювання конституційні та інші законні інтереси особи,
суспільства, держави і нації від шкідливих
природних і техногенних чинників навколишнього середовища, які пов’язані з правомірними діями (діяльністю) фізичних і
юридичних осіб, що адміністративно санкціонуються і контролюються державою, з
використання предметів, явищ і процесів
– джерел небезпеки конституційним та іншим законним інтересам, а також охороняÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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Суб’єктне адміністративне законодавство у галузі безпеки включає в себе Закон
України «Про основи національної безпеки
України» [4]. Структура цього законодавства може і повинна бути доповнена регіональними і муніципальними програмами
забезпечення особистої, суспільної і державної безпеки.
До наочного адміністративного законодавства у сфері безпеки належать Закони
України «Про охорону навколишнього середовища» [5], «Про захист прав споживачів» [6] та ін.
Функціональне адміністративне законодавство у галузі безпеки охоплюють Закони
України «Про пожежну безпеку» [7], «Про
безпечність та якість харчових продуктів»
[8], «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку» [9], відповідні Постанови Кабінету Міністрів України і т.п.
Ситуаційне адміністративне законодавство у галузі безпеки складають:
1) закони й інші нормативні правові
акти, що містять адміністративно-правові норми безпеки і здійснюють адміністративно-правове санкціонування дій
(діяльності) фізичних і юридичних осіб
з використання під контролем держави,
на законних підставах і за призначенням
предметів, явищ і процесів – техногенних
і природних джерел небезпеки для конституційних та інших законних інтересів.
Цю групу законів та інших нормативних
правових актів у структурі ситуаційного
законодавства можна назвати адміністративно-санкціонуючим законодавством у
сфері безпеки;
2) закони й інші нормативно-правові
акти, що містять адміністративно-правові
норми безпеки з попередження, виявлення
і нейтралізації адміністративних правопорушень, що сприяють виникненню і (або)
розвитку шкідливих природних і техногенних чинників навколишнього середовища.
Цю групу законів та інших нормативних
правових актів логічно назвати адміністративно-юрисдикційним законодавством у
сфері безпеки;
3) закони й інші нормативні правові
акти, що містять адміністративно-правові
норми безпеки з попередження, виявлен-

вові норми безпеки, покликані охороняти
конституційні та інші законні інтереси особи, суспільства, держави і нації, незалежно від змісту цих інтересів і особливостей
змісту загрози безпеці у галузі адміністративно-правового регулювання. Цей масив
законодавства можна назвати суб’єктним
адміністративним законодавством у сфері
безпеки;
3) закони й інші нормативні правові
акти, у яких містяться адміністративноправові норми безпеки, покликані охороняти певні блага і цінності, конституційні
й інші законні інтереси особи, суспільства,
держави і нації незалежно від чинників і
умов, складових загроз безпеці у галузі адміністративно-правового регулювання. Ці
закони та інші нормативні правові акти логічно назвати наочним адміністративним
законодавством у сфері безпеки;
4) закони й інші нормативні правові
акти, що містять адміністративно-правові норми безпеки, охоронна дія яких обумовлена певними шкідливими чинниками
(проявами і діями) природного середовища
і технічних систем, а також їх матеріальними носіями (джерелами). Ці закони й інші
нормативні правові акти можна назвати
функціональним адміністративним законодавством у сфері безпеки;
5) закони й інші нормативні правові
акти, що складаються з адміністративноправових норм безпеки, охоронну дію яких
визначають соціальні умови (ситуації), що
є типовими, і пов’язані з виникненням та
(або) розвитком шкідливих природних і
техногенних чинників, що створюють високу вірогідність завдання шкоди конституційним та іншим законним інтересам
особи, суспільства, держави і нації. Таке законодавство логічно назвати ситуаційним
адміністративним законодавством у сфері
безпеки.
Сформульована точка зору дозволяє
віднести до загального (початкового) адміністративного законодавства у сфері
безпеки Конституцію України [1], Закони
України «Про регламент Верховної Ради
України» [2], «Про місцеве самоврядування
в Україні» [3], положення адміністративноправового регулювання у сфері безпеки.
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ня і нейтралізації адміністративно-правових казусів, що сприяють виникненню
і (або) розвитку шкідливих природних і
техногенних чинників навколишнього середовища. Таке законодавство, зважаючи
на його особливості, можна назвати адміністративно-казуальним законодавством у
сфері безпеки.
Відповідно до викладеної точки зору та
аналізу чинних законів, інших нормативноправових актів адміністративно-санкціонуюче законодавство у сфері безпеки України
складають: Закони України щодо технічного регулювання, зокрема Закон України
«Про стандартизацію» [10] і прийняті відповідно до нього інші нормативні правові
акти України; законодавство України в галузі ліцензування, яке складається із Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» [11] та інших
нормативно-правових актів, які регулюють ліцензування певних видів діяльності,
пов’язаних із використанням предметів,
явищ і процесів – техногенних і природних
джерел небезпеки, які становлять загрозу
конституційним та іншим законним інтересам суб’єктів права.
До
адміністративно-юрисдикційного
законодавства у сфері безпеки України належать: КУпАП [12], інші закони України
про адміністративні правопорушення, які
регулюють діяльність при виникненні та
розвитку шкідливих природних і техногенних чинників навколишнього середовища;
інші нормативно-правові й підзаконні нормативно-правові акти, що встановлюють
підстави і порядок попередження, виявлення і нейтралізації органами публічної
влади адміністративних правопорушень,
що сприяють виникненню та розвитку
шкідливих природних і техногенних чинників навколишнього середовища.
Адімінстративно-казуальне законодавство у сфері безпеки складають Закони
України «Про оперативно-розшукову діяльність» [13], «Про міліцію» [14], інші закони і нормативно-правові акти, що встановлюють підстави і порядок попередження,
виявлення, нейтралізації адміністративноправових казусів.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

Висновки
Підсумовуючи викладене, можна дійти
до висновку, що нині в Україні сформувався масив законів і підзаконних нормативно-правових актів у галузі адміністративноправового регулювання безпеки України,
який має певну структуру і вимагає невідкладної уніфікації і систематизації. Вдалим
вирішенням цього завдання стало б прийняття такого нормативно-правового акту,
як Закон України «Про основи законодавства у сфері безпеки України».
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено адміністративноправові норми, що регулюють діяльність у галузі безпеки. Автором представлено варіант
систематизації наявних адміністративноправових норм, що стосуються безпеки, запропоновано відповідні зміни до законодавства.

SUMMARY
This article explores the legal and administrative
rules governing the activities in the security field.
The author gives version systematization existing
administrative law concerning the security,
proposed appropriate changes to legislation.
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В статье автор исследует особенности
производства по делам об административных правонарушениях в органах внутренних
дел. Проанализирована нормативно-правовая основа производства по делам об административных правонарушениях, её роль в
обеспечении эффективной правоприменительной деятельности милиции и возможные пути усовершенствования. Исследован
правовой статус органов внутренних дел
как субъекта производства по делам об административных правонарушениях и оценено качество его правовой регламентации.
Определено, что существующая нормативно-правовая основа производства по делам об
административных правонарушениях в органах внутренних дел способна обеспечивать
высокую эффективность их деятельности.
Она находится под влиянием различных
факторов (организационных, материально-технических), совокупность которых во
многих случаях оказывает большее влияние,
чем прямые указания закона. Отмечено,
что совершенствование качества нормативно-правовой основы производства по
делам об административных правонарушениях должно рассматриваться в качестве
такого ресурса повышения эффективности
соответствующей деятельности милиции,
кторый имеет ограниченные возможности.
Раскрыто содержание современной концепции производства по делам об административных правонарушениях.

Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

Головний напрям розвитку системи органів внутрішніх справ полягає в її орієнтації
на успішне функціонування в умовах демократичного суспільства. Це вимагає перегляду відносин, які вибудовуються між державною владою і громадянами. Однак механізм
реалізації необхідних для цього перетворень
не може вважатись сформованим. В Україні, як і раніше, відсутня концепція протидії
адміністративній деліктності, не визначена
роль правоохоронних органів у попередженні та припиненні адміністративних правопорушень, не сформульовані чіткі наукові
уявлення про вимоги, що висуваються сучасними реаліями до алгоритму реагування
органів внутрішніх справ на факти вчинення адміністративних правопорушень. Оцінка результатів роботи органів внутрішніх
справ, які здійснюють провадження у справах про адміністративні правопорушення,
свідчить про те, що далеко не всі виникаючі
в даній сфері питання отримали належне наукове та нормативно-правове рішення. При
цьому в більшості наукових робіт, які присвячені цій проблематиці, досягнутий рівень
конкретизації дій правоохоронних органів
сприймається як щабель до її подальшого
вдосконалення. Тому пропозиції про шляхи
оптимізації порядку провадження у справах
про адміністративні правопорушення нерід48
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ду, підвищення інтенсивності його діяльності, посилення персональної відповідальності
співробітників лише створюють тимчасове
покращення ситуації.
М. М. Стоцька стверджує, що створення умов для належного забезпечення функціонування системи державних органів та
удосконалення чинного адміністративного
законодавства становлять основну мету проведення адміністративно-правової реформи.
Особливе місце у здійсненні адміністративно-правової реформи займає формування
принципово нових механізмів реалізації провадження в справах про адміністративні проступки [6, c. 4].
На думку М. О. Ктіторова, визначальними
принципами провадження в справах про адміністративні правопорушення є принципи
законності та об’єктивної істини, що обумовлює необхідність дослідження саме їх змісту
і способів реального забезпечення, особливо
в діяльності ОВС. Основними проблемами в
цьому контексті є формування такого механізму доказування (джерел доказів, способів
їх фіксації, визначення достовірності тощо),
який би забезпечив, з одного боку, досягнення об’єктивної істини у провадженні в справах про адміністративні правопорушення і
прийняття на цій підставі неупередженого
рішення по справі, а з іншого – виключив би
об’єктивне ставлення у вину, яке насьогодні є однією із основних вад провадження у
справах про адміністративні правопорушення [8, c. 3–4].
Загалом, специфіка адміністративно-процесуального статусу органів внутрішніх справ
обумовлена тим, що вони володіють великим
обсягом повноважень щодо застосування заходів адміністративного примусу щодо осіб,
які вчинили адміністративні правопорушення.
Компетенція міліції з розгляду справ про адміністративні правопорушення поширюється
практично на всі сфери суспільних відносин.
Аналізуючи відомчу нормативно-правову
базу МВС України, неможливо визначити вичерпний перелік осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення. Згідно з наказом МВС України
«Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами
внутрішніх справ України» №950 від 4 жов-

ко завершуються пропозиціями, які передбачають його ускладнення, що не сприяє
наближення теорії до практики правоохоронної діяльності в Україні.
У юридичній літературі цій проблемі
приділяється недостатня увага, незважаючи
на її очевидне науково-практичне значення.
Даному питанню та проблемі удосконалення
порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ у цілому присвятили свої праці
такі вчені як: О. І. Остапенко [1], О. М. Бандурка [2], В. К. Колпаков [3], Д. М. Бахрах
[4], А. Т. Комзюк [5], М. М. Стоцька [6],
О. М. Дядькін [7], М. О. Ктіторов [8] та інші.
Проте, у працях зазначених науковців відсутній єдиний уніфікований підхід до проблеми удосконалення порядку провадження
у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ. Зазначені обставини дають підставу розглядати
вдосконалення нормативно-правової основи і практики провадження у справах про
адміністративні правопорушення в органах
внутрішніх справ, як велику наукову проблему, що має важливе теоретичне та практичне
значення.
Метою даного дослідження є повний та
всебічний аналіз порядку провадження у
справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ та його правового закріплення. На підставі цього будуть
розроблені основні положення щодо сучасної концепції провадження у справах про
адміністративні правопорушення, з урахуванням змін соціально-економічної системи,
вивчення реалій адміністративної деліктності та організаційно-правових особливостей
діяльності органів внутрішніх справ.
Проаналізувавши основні праці з цієї
проблематики [9; 10; 11], можна стверджувати, що спроби забезпечити високу ефективність провадження у справах про адміністративні правопорушення тільки шляхом
вдосконалення чинного законодавства не
дали бажаного ефекту, оскільки сама по собі
якість закону не гарантує ефективності його
практичного застосування. А ті марні зусилля, які вживаються в органах внутрішніх
справ для вирішення цих проблем за рахунок збільшення чисельності особового скла49
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тивих специфіці їх роботи з охорони громадського порядку і забезпечення громадської
безпеки. Обсяг правозастосовчої діяльності
начальників територіальних ОВС, лінійних
ОВС на транспорті та їх заступників з вирішення справ про адміністративні правопорушення, прирівнюється до того, який виконують у межах наданих їм повноважень
дільничні інспектори міліції та патрульна
служба. При цьому простежується щорічне
зростання числа виявлених і розглянутих
ними справ про адміністративні правопорушення.
Це і багато іншого породжує недосконалість адміністративного процесу, некомпетентність, суб’єктивізм і, як наслідок цього,
стан незахищеності і недовіри з боку громадян до адміністративно-юрисдикційної
діяльності органів внутрішніх справ. У правозастосовчій практиці мета провадження
у справах про адміністративні правопорушення сприймається як спонукання на притягнення до відповідальності максимально
широкого кола осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. Подібне положення
негативно позначається на здатності органів
внутрішніх справ ефективно вирішувати покладені на них завдання.
Метою провадження у справах про адміністративні правопорушення є повна, точна
і своєчасна реалізація правових норм про адміністративну відповідальність як засіб вирішення завдань, пов’язаних зі стримуванням
рівня злочинності та адміністративної деліктності, забезпеченням надійного захисту
прав і свобод людини та громадянина, власності від протиправних посягань, підтриманням належного громадського порядку,
забезпеченням громадської безпеки у сфері
компетенції органів внутрішніх справ.
Існуюча нормативно-правова основа провадження у справах про адміністративні правопорушення, яке здійснюється органами
внутрішніх справ, здатна забезпечувати високу ефективність їх діяльності. Проте вона
перебуває під впливом різноманітних факторів (організаційних, матеріально-технічних),
сукупність яких у багатьох випадках здійснює
вагоміший вплив, ніж прямі вказівки закону.
Для провадження у справах про адміністративні правопорушення характерний

тня 2013 року складати протоколи про адміністративні правопорушення, протоколи
про адміністративні затримання, протоколи
вилучення речей і документів, протоколи
огляду речей та особистого огляду, отримувати пояснення від осіб, які притягаються до
адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків мають право працівники органів
внутрішніх справ, які мають спеціальні звання. Протоколи про адміністративні корупційні правопорушення складають працівники підрозділів боротьби з організованою
злочинністю МВС України [12].
Удосконалення нормативно-правового
регулювання розгляду справ про адміністративні правопорушення органами внутрішніх справ вимагає розширення переліку їх
посадових осіб, які уповноважені розглядати подібні справи, а також надання суб’єкту
адміністративної юрисдикції повноважень:
а) виносити рішення про зміну кваліфікації
вчинених дій (бездіяльності), у тому числі в
бік її посилення, у разі якщо при розгляді
справи буде встановлено, що протокол про
адміністративне правопорушення містить
неправильну кваліфікацію вчиненого правопорушення; б) виносити рішення про припинення
адміністративно-процесуального
переслідування і передачі матеріалів справи
до органу, посадовій особі, які склали протокол про адміністративне правопорушення, у
разі непричетності особи до адміністративного правопорушення; в) призначати адміністративний штраф нижче нижчої межі, яка
встановлена санкцією відповідної норми (але
не менше половини мінімального розміру,
встановленого санкцією відповідної норми),
за наявності пом’якшувальних і відсутності
обтяжуючих адміністративну відповідальність обставин.
Також у правових актах нечітко визначені єдині критерії раціонального розподілу
підвідомчості справ про адміністративні правопорушення, як між ОВС та іншими органами адміністративної юрисдикції в цілому,
так і між співробітниками міліції в рамках органів внутрішніх справ [13; 14; 15]. У результаті на співробітників міліції в ряді випадків
необґрунтовано покладаються обов’язки з
розгляду справ про адміністративні правопорушення, що вчиняються у сферах, не власÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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вати провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно фізичної
особи, чиї анкетні дані тимчасово не встановлені. Для цього необхідно передбачити в
КУпАП можливість винесення рішення про
присвоєння цифрового позначення фізичній
особі, щодо якої ведеться провадження і особа якої не встановлена. Обов’язковим додатком до такого документа повинні стати фотографія особи та її дактилоскопічна карта.
Удосконалення нормативно-правового
регулювання розгляду справ про адміністративні правопорушення органами внутрішніх справ вимагає розширення переліку їх
посадових осіб, які уповноважені розглядати подібні справи, а також надання суб’єкту
адміністративної юрисдикції повноважень:
а) виносити рішення про зміну кваліфікації
вчинених дій (бездіяльності); б) виносити
рішення про припинення адміністративнопроцесуального переслідування і передачі
матеріалів справи до органу, посадовій особі, які склали протокол про адміністративне правопорушення, у разі непричетності
особи до адміністративного правопорушення; в)призначати адміністративний штраф
нижче нижчої межі, яка встановлена санкцією відповідної норми (але не менше половини мінімального розміру, встановленого
санкцією відповідної норми), за наявності
пом’якшувальних і відсутності обтяжуючих
адміністративну відповідальність обставин.

принцип публічності, однак його реалізація
має особливість. При безпосередньому виявленні посадовими особами міліції достатніх
даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення, яке віднесеного до їх компетенції, рішення про необхідність порушення справи має прийматися з
урахуванням його доцільності та достатності
вжитих співробітниками міліції інших заходів профілактичного характеру за винятком
випадків, які прямо передбачені законодавством. Реалізація даного принципу і, відповідно, вдосконалення алгоритму реагування
міліції на факти адміністративних правопорушень вимагають нормативно-правового
закріплення та впровадження в діяльність
форм їх реагування.
Окремим питанням потрібно розглядати
проблему порядку регулювання форм та способів повідомлення осіб, щодо яких ведеться провадження в адміністративній справі.
Усунення недоліків правового регулювання
способів повідомлення осіб, щодо яких ведеться провадження у справі, про місце і час
розгляду справи по суті має бути пов’язане з
реалізацією низки заходів:
– закріплення можливості попереднього письмового погодження форми і способу
такого повідомлення;
– покладення на зацікавлену особу
обов’язку інформувати суддю, орган, посадову особу, в провадженні яких знаходиться
справа про адміністративне правопорушення, про зміну місця проживання, номера телефону та інших обставин, що перешкоджають своєчасному отриманню повідомлення;
– закріплення в Кодексі України про
адміністративні правопорушення формальних критеріїв належного повідомлення.
Таким чином, проведений аналіз дає
право стверджувати, що проблема децентралізації та фрагментарності правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення щодо осіб,
що виконують певні державні функції, повинна бути вирішена шляхом закріплення в КУпАП глави, яка б регламентувала особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення щодо окремих категорій осіб. Також пропонується нормативне
закріплення права посадової особи здійсню-
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АНОТАЦІЯ
У статті автор досліджує особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ. Проаналізовано нормативно-правову основу провадження у справах про адміністративні правопорушення, її роль у забезпеченні ефективної
правозастосовчої діяльності міліції та можливі шляхи удосконалення. Досліджено правовий
статус органів внутрішніх справ як суб’єкта
провадження у справах про адміністративні
правопорушення та оцінено якість його правової регламентації. Визначено, що існуюча
нормативно-правова основа провадження у
справах про адміністративні правопорушення
в органах внутрішніх справ здатна забезпечувати високу ефективність їх діяльності. Розкрито зміст сучасної концепції провадження у
справах про адміністративні правопорушення.

SUMMARY
The author explores the features of productivity
in the cases of administrative misdemeanors in the
internal affairs. Analyzed the legal framework
of productivity in the cases of administrative
misdemeanors, its role in ensuring effective
law enforcement police and possible ways of
improvement. Studied the legal status of the
Interior as the subject of productivity in the cases
of administrative misdemeanors and assess the
quality of its legal regulation. It was determined
that the existing legal framework of productivity
in the cases of administrative misdemeanors in the
internal affairs is able to provide high efficiency
of their operations. It is influenced by various
factors (organizational, logistical), the totality of
which in many cases has a greater impact than the
direct instructions of the law. It is noted that the
improvement of the quality of the legal framework
of productivity in the cases of administrative
misdemeanors should be regarded as such a resource
increase the efficiency of relevant activities the
internal affairs that’s just has a limited capacity.
The content of the modern concept of proceedings
on administrative offenses.
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ÓÄÊ 342.7
що обмежують особисту свободу громадян,
належить контролю та нагляду за діяльністю органів внутрішніх справ.

Проанализированы сущность и содержание контроля и надзора как средств обеспечения законности в государственном
управлении. Определены принципы контроля за деятельностью органов внутренних
дел. Охарактеризованы формы контроля за
применением органами внутренних дел мер
административного принуждения, ограничивающих личную свободу граждан. Проанализированы особенности прокурорского надзора за деятельностью органов внутренних
дел, в том числе за применением ими мер
административного принуждения.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Необхідно зазначити, що пошуки науковців були спрямовані на вивчення загальних питань щодо ролі свободи, прав
людини і громадянина, взаємозв’язку між
правовою державою і громадянським суспільством (С. С. Алексєєв, В. С. Карташов,
Д. М. Керімов, В. Н. Кудрявцев, О. А. Лукашова, О.В. Малько, М.Н. Марченко,
В. С. Нерсесянц, В. Н. Синюков, Л. О. Тіунова, Ю. М. Тихомиров та інші) та окремо проблем правового регулювання та
практики застосування адміністративного
примусу (В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, А. С. Васильєв, С. В. Ківалов, Л. В. Коваль, В. К. Колпаков,
В. Ф. Опришко, М. М. Тищенко тощо), у
тому числі в діяльності міліції (О. М. Бандурка, О. Є. Безсмертний, І. П. Голосніченко, Д. П. Калаянов, А. П. Клюшніченко,
А. Т. Комзюк, О. Ю. Салманова, О. С. Фролов та інші). Праці зазначених учених покладені в основу формування підходу щодо
вивчення проблем правового регулювання
контролю та нагляду як засобу забезпечення законності застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного
примусу, що обмежують особисту свободу
громадян.

Ключові слова: законність, адміністративний
примус, органи внутрішніх справ, контроль, внутрішній контроль, нагляд, перевірка.

Постановка проблеми
В умовах реформування органів внутрішніх справ України особливого значення набуває вдосконалення системи управління ними, у тому числі забезпечення
дисципліни та законності в їх діяльності.
Забезпечення законності в органах внутрішніх справ полягає в здійсненні ряду
заходів організаційного та процесуального
характеру, спрямованих на виховання працівників у дусі суворого дотримання закону, припинення будь-яких правопорушень,
відновлення порушених прав чи свобод,
усунення причин та умов, що сприяють
вчиненню проступків. Провідне місце у забезпеченні законності в діяльності органів
внутрішніх справ, у тому числі при застосуванні заходів адміністративного примусу,
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управлінні; і форми – перевірки, вимоги звітів, пояснень; і повноваження – мають право безперешкодно відвідувати підконтрольні та піднаглядні їм об’єкти, давати тим,
кого перевіряють, обов’язкові до виконання вказівки, що якраз і є свідченням доцільності розгляду їх разом. Однак, контроль
як форма державної діяльності відрізняється від нагляду тим, що він повсякденний
та безперервний, здійснюється як органами державної, законодавчої та виконавчої
влади, судами, так і багаточисельними спеціально створеними для цього контролюючими органами. А головне, втручання в
оперативну діяльність підконтрольного органу та право самостійно притягувати винних осіб до правової відповідальності і є,
на думку В. Н. Гаращука, основною відмінністю контролю від нагляду [2, с. 78–79]. Як
наслідок, автор приходить до висновку, що
нагляд, як юридичний аналіз стану справ
щодо додержання законності і дисципліни
в суспільстві, здійснюється виключно прокуратурою [2, с. 87].
Контрольна діяльність за законністю
застосування органами внутрішніх справ
заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян, має
відповідати певним принципам, тобто науково розробленим та апробованим практикою організаційним і правовим основам
організації контролю, які б забезпечували
його ефективність [4, c. 61]. Прямого закріплення у законодавстві переліку принципів
контролю не існує, їх сукупність щодо того
чи іншого напрямку контрольної діяльності може бути встановлена на підставі наукового узагальнення і аналізу нормативноправових актів, які регулюють діяльність
органів контролю та їх посадових осіб.
Виходячи із теми даної статті, доречно
вести мову насамперед про такі принципи
контролю, як здійснення контрольної діяльності виключно у межах і порядку, встановлених законом або іншим нормативноправовим актом. Крім того, до зазначених
принципів слід також віднести законність,
об’єктивність, систематичність контрольної
діяльності, дієвість і оперативність контролю та компетентності.
Оцінюючи діяльність щодо застосуван-

Не вирішені раніше проблеми
Незважаючи на те, що дослідженню питань контролю та нагляду як засобам забезпечення законності в органах внутрішніх
справ, приділялося багато уваги в науці
адміністративного права, особливості контролю та нагляду за застосуванням заходів
адміністративного примусу, що обмежують
особисту свободу громадян, на сьогоднішній день детально не досліджувалися.
Метою статті є дослідження контролю
як діяльності щодо спостереження за органами внутрішніх справ, їх посадовими особами, які у процесі своєї діяльності застосовують заходи адміністративного примусу,
що обмежують особисту свободу громадян,
та дотримання останніми законності у процесі виконання покладених на них завдань.
Виклад основного матеріалу
Забезпечення законності в державному
управлінні, у всіх його напрямках досягається в процесі повсякденної діяльності
різних державних органів, а в деяких випадках – і громадян, і знаходить своє зовнішнє відображення в припиненні порушень законів; застосуванні заходів щодо
ліквідації причин та умов, які їх породжують; відновленні порушених прав і законних інтересів громадян; покаранні осіб, винних у порушенні законності; у створенні
атмосфери неминучості покарання за порушення вимог законності; у вихованні
працівників апарату управління в дусі суворого дотримання закону. Усі ці завдання
досить успішно може бути вирішено за допомогою контролю як засобу забезпечення
законності в державному управлінні [1, с.7].
Не розпочинаючи детального аналізу
контролю, відзначимо, що останній слід
відрізняти від близького до нього виду державної діяльності – нагляду, хоча в них є
ряд однакових рис [2, с. 77]. Так, за змістовим навантаженням значення слів «нагляд»
і «контроль» є однаковим – це спостереження або постійне спостереження з метою догляду, перевірки за ким-, або чим-небудь,
за дотриманням якихось правил [3, с. 286,
377]. Єдина в них і мета – забезпечення
законності та дисципліни в державному
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контрольних дій за повідомленнями про
порушення законності у сфері використання адміністративного примусу і своєчасне
вжиття заходів щодо їх усунення.
Принцип компетентності має важливе
значення у контрольній діяльності в межах того підрозділу внутрішніх справ, який
в процесі своєї діяльності застосовує різнорідні заходи адміністративного примусу,
які значно відрізняються за підставами і
порядком застосування (наприклад, входження на земельні ділянки, в житлові та
інші приміщення громадян, адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі, заборона експлуатації
транспортних засобів тощо). Уповноважена особа має контролювати тільки той напрямок діяльності, у якому вона має спеціальні знання.
Система державного контролю є складною і розгалуженою, оскільки контроль
здійснюється багатьма державними органами та посадовими особами.
Суттєвим для забезпечення законності
у державному управлінні, зокрема, при застосуванні заходів адміністративного примусу, є внутрішній контроль, який виконується у відповідних органах їх керівниками
або спеціально створеними підрозділами
чи окремими спеціалістами [7, с. 228]. Зазначений вид контролю є універсальним
засобом забезпечення законності діяльності органів виконавчої влади [8, с. 98].
Суб’єкти внутрішнього контролю мають
специфічні риси, які дозволяють їм займати
особливе місце серед інших суб’єктів контрольної діяльності. До зазначених ознак
О. В. Турбанов відносить наступні: суб’єкти
внутрішнього контролю найбільш наближені до діяльності, що контролюється; у
процесі контролю вони можуть звертатися
до таких дрібниць роботи, що перевіряється, які не завжди досяжні іншим суб’єктам
контролю; вони мають можливість оперативно реагувати на недоліки, що були виявлені, і швидко усувати порушення законності, поновлюючи її стан [9, с. 61].
Разом з позитивними моментами, внутрішньому контролю притаманні деякі негативні властивості. Так, Г. В. Атаманчук
відмічає, що внутрішній контроль багато у

ня заходів адміністративного примусу правообмежувального характеру з точки зору
законності, посадова особа, яка здійснює
такий контроль, сама зобов’язана неухильно її дотримуватися, керуватися вимогами
Конституції, чинного законодавства. Принцип об’єктивності контролю передбачає
аналіз реальних фактів та всебічність їх
розгляду [5, c. 93]. Об’єктивність контролю
випливає із точного вивчення фактів і документів, заслуховування пояснень, які перевіряються зацікавленими особами, співставлень, виявлення причин порушень,
недоліків чи помилок. Так, наприклад, при
перевірці законності адміністративного затримання громадянина начальник ОВС
повинен перевірити процесуальні документи, на підставі яких було здійснено затримання, отримати пояснення від осіб, які
фактично його здійснювали, опитати затриманого громадянина, при необхідності
встановити свідків затримання. І лише узагальнення всіх отриманих таким шляхом
даних і приводить до правильних, обґрунтованих висновків.
Принцип систематичності втілюється у тому, що передбачається проведення
контролю неодноразово, від випадку до випадку, як говорить В. М. Гаращук [1, с. 10],
а за певною схемою, постійно.
Окремої уваги потребують такі принципи як дієвість та оперативність контролю.
На думку О. Ф. Андрійко, принцип дієвості контролю полягає в реальних наслідках
виявлення порушення чинного законодавства, прийнятих норм і правил. Він включає обов’язок суб’єкта контролю не лише
виявити допущені порушення, але й глибоко їх проаналізувати, зробити висновки
щодо можливих наслідків, дати хід державному механізму захисту і негайно усунути
допущені помилки [6, c. 130]. Тобто, виявивши порушення законності при застосуванні заходу адміністративного примусу,
зазначений суб’єкт має поновити режим
законності, проаналізувати причини і обставини такого порушення і дати конкретні рекомендації щодо їх усунення, надавши
таким чином практичну допомогу особі,
яка перевіряється. Що ж до оперативності, то вона передбачає швидке проведення
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особисто перевіряти законність здійснених
адміністративних затримань, доставлень,
приводу тощо.
До форм контролю належить заслуховування звітів керівників об’єкта, який
контролюється, та його галузевих, функціональних служб про проведену роботу та
її результати на різних нарадах. У процесі
доповіді керівник має можливість ознайомлюватися зі станом речей у підлеглих йому
підрозділах, вимагаючи, у разі необхідності, більш детальної інформації щодо певного напрямку діяльності або вжитих заходів,
за допомогою чого і виконується функція
контролю.
З усіх наведених вище форм контролю
за законністю застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного
примусу, що обмежують особисту свободу
громадян, найбільш складною є інспекційні перевірки, які здійснюються спеціально призначеними для цього особами,
з дотримання певних стадій та дій. Якщо
спробувати уявити собі процес здійснення
контролю (у нашому випадку у формі перевірки), то можна констатувати, що він
складається з ряду послідовних стадій, до
яких Б. М. Лазарев пропонував віднести
наступні: планування перевірки і організаційних моментів її проведення; підготовка
до перевірки; проведення перевірки; складання, обговорення та прийняття органом
контролю (посадовою особою) акта перевірки, прийняття рішення за нею та ознайомлення з ним зацікавлених осіб; реалізація прийнятого за матеріалами перевірки
рішення; контроль за фактичним виконанням рішень, а також пропозицій і рекомендацій, висловлених у акті перевірки [11, с. 106].
Слід відмітити, що формою реалізації
висновків, які містяться у підсумковому документі перевірки, є видання за ними правових актів. За допомогою цих актів до відома перевірених та інших осіб доводиться
характер виявлених недоліків та порушень,
їх причини, коло винних осіб, дається загальна оцінка роботи органів та їх керівників як за загальними, так і за конкретними
питаннями (зокрема, щодо практики застосування органам внутрішніх справ заходів

чому ненадійний, тому що покладається на
тих, хто сам приймає управлінські рішення
або бере участь у їх підготовці і виконанні. У цьому випадку все залежить від психологічної установки людини, яка володіє
відповідними повноваженнями. Але, продовжуючи далі, автор все-таки зупиняється
на думці, що розвиток правової культури
державних діячів і державних службовців,
зміцнення в цілому стану законності у державному управлінні здатні позитивно впливати і на внутрішній контроль [7, c. 228].
Практика управлінської діяльності напрацювала різні форми внутрівідомчого
контролю, кожна з яких може застосовуватися окремо або у сукупності з іншими.
Форми перевірки або їх сукупність використовуються із врахуванням специфіки
об’єкта, який контролюється. Щодо законності застосування органами внутрішніх
справ заходів адміністративного примусу,
що обмежують особисту свободу громадян,
контроль може здійснюватися у формі перевірок, рейдів, заслуховуванні звітів, проведенні нарад тощо.
Найбільш дієвою формою є особистий
контроль керівника. Як наголошує В. О. Климов, контрольна функція випливає з самої природи діяльності керівників як посадових осіб, відповідальних за успішне
функціонування об’єктів, які були їм довірені [10, с. 31]. Керівник збирає необхідну йому інформацію, аналізує її, вирішує
питання щодо застосування відповідних
заходів впливу. Він наділений правом попереднього, поточного, наступного контролю діяльності підлеглих. Ним застосовуються найрізноманітніші методи перевірки
виконання: вивчення звітності, особиста
перевірка (у формі безпосереднього спостереження, інспектування тощо). Завдяки цьому перевірка має всеохоплюючий
характер, поширюється на усі напрямки
діяльності підлеглих у межах виконання
останніми службових функцій. Хоча такий
контроль і займає багато часу, але повністю виправдовує себе. При такому контролі
можна негайно усунути виявлені недоліки.
Так, наприклад, начальник районного відділу внутрішніх справ кожен день, перед
початком та наприкінці робочого дня може
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нами внутрішніх справ, у, так би мовити,
окрему групу для здійснення найбільш повного і всебічного контролю за практикою
їх застосування.
Повертаючись до аналізу нагляду як
засобу забезпечення законності застосування органами внутрішніх справ заходів
адміністративного примусу, що обмежують
свободу громадян звернемося до висновків
Р. С. Мельника, який пише: «У наш час
прокуратора володіє двома інструментами
забезпечення законності у сфері застосування заходів адміністративного примусу
– повноваженнями щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів і представницькою функцією, але, незважаючи на це,
найбільший об’єм роботи щодо забезпечення законності у сфері використання адміністративного примусу виконується в межах
наглядових повноважень» [8, с. 160].
Тож розглянемо місце і роль нагляду
прокуратури за додержанням і застосуванням законів у сфері забезпечення законності застосування заходів адміністративного
примусу, що обмежують особисту свободу
громадян.
Виходячи з положень Закону України
«Про прокуратуру» [12], можна констатувати, що прокуратура здійснює нагляд: за
додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; за додержанням
законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян.
Необхідно зазначити, що предметом
прокурорського нагляду за законністю діяльності щодо застосування заходів адміністративного примусу, що обмежують
особисту свободу громадян, є дотримання
прав і свобод людини і громадянина, встановленого законом порядку застосування
зазначених заходів примусу, а також законність прийнятих рішень у цій сфері.
Слід виділити три стадії прокурорського нагляду за законністю застосування
органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян: виявлення ознак

адміністративного примусу, що обмежують
особисту свободу громадян).
Невід’ємна частина контрольної діяльності – здійснення наступного контролю за
виконанням рішень, пропозицій, вказівок,
рекомендацій, які містяться у акті перевірки, у виданих на його підставі правових актах, наказах, розпорядженнях. І тут можна
повністю погодитися з думкою Б. М. Лазарева [11, с. 121], що ні одна перевірка не може
дати результатів, які від неї очікуються,
якщо контролюючий орган не буде цікавитися реальним виконанням своїх рішень.
У практичній діяльності поширені такі
форми наступного контролю – ознайомлення з результатами виконання рішень на
місці; заслуховування та обговорення доповідей і повідомлень керівників органів,
підрозділів про реалізацію пропозицій, які
містилися у актах перевірки; отримання
письмової інформації про виконання пропозицій і рекомендацій контролюючого
органу, посадової особи. В органах внутрішніх справ контроль за виконанням
пропозицій, рекомендацій, висловлених
у акті, наприклад, комплексної перевірки
органу внутрішніх справ здійснюється за
допомогою контрольної та ряду інспекторських перевірок.
Завершуючи аналіз контролю за діяльністю щодо застосування заходів адміністративного примусу в тому числі тих, що
обмежують особисту свободу громадян,
слід висловити деякі зауваження та пропозиції щодо зазначеної діяльності в органах внутрішніх справ. Так, сьогодні немає
єдиного нормативного акту, який би закріпив систему контролю у районних, міських органах внутрішніх справ. Відсутність
зазначеного нормативного акта говорить
і про певну невизначеність функціональних обов’язків осіб, які займаються контрольною діяльністю у межах зазначених
органів. Крім того, необхідно передбачити чітке визначення об’єктів контрольної
діяльності, серед яких окремо варто виділити діяльність щодо застосування заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян. Це
дозволить об’єднати усі заходи адміністративного примусу, які застосовуються орга57
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органами внутрішніх справ адміністративного затримання та виконання постанови
суду про призначення адміністративного
арешту.
У межах здійснення нагляду за додержанням законності під час перебування
осіб у місцях адміністративного затримання
та адміністративного арешту (спеціальний
приймальник для утримання осіб підданих
адміністративному арешту) прокурор має
право: у будь-який час відвідувати зазначені місця; опитувати осіб, що там перебувають; знайомитись з документами, на підставі яких ці особи затримані та передані для
виконання постанови про притягнення до
адміністративної відповідальності; перевіряти законність нормативних актів цих
установ; зупиняти виконання таких актів,
опротестовувати або скасовувати їх у разі
невідповідності законодавству; вимагати
від посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень. Більше того, прокурор
зобов’язаний негайно звільнити особу, яка
незаконно затримана.

порушень закону та прийняття рішення
про порушення прокурорсько-наглядового провадження; перевірка матеріалів про
порушення закону; вжиття заходів для усунення виявлених порушень, а також причин та умов, які їм сприяли.
Разом з тим слід зауважити, що виділення таких стадій прокурорського нагляду
має умовний характер [13, с. 38], оскільки в
процесі практичної реалізації функцій прокуратури вони неминуче будуть виявлятися у взаємозв’язку та взаємообумовленості.
Наприклад, у процесі перевірки стану законності в діяльності органів внутрішніх
справ можливе також реагування прокурора на виявлений факт порушення закону у формі усного роз’яснення наслідків
допущеного порушення. Разом з тим воно
не виключає, якщо це буде потрібно, принесення протесту або внесення подання. З
іншого боку, здійснюючи роботу щодо профілактики порушень законності, прокурор
одночасно виявляє стан законності у тому
або іншому органі. І останнє, дії прокурора, пов’язані з попередженням порушень
законності, як правило, співпадають з діями щодо встановлення стану законності
і реагування на виявлені факти порушень
закону.
Як ми вже відмічали, окремо необхідно відзначити нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян. Предметом
вказаного вище нагляду прокуратури є додержання законності під час перебування
осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в установах виконання покарань, інших установах, що виконують покарання або заходи примусового
характеру, які призначаються судом, додержання встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов
тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх прав і виконання
ними своїх обов’язків. З чого ми можемо
зробити висновок, що по відношенню до
застосування органами внутрішніх справ
заходів адміністративного примусу даний
напрямок наглядової діяльності прокуратури має відношення при застосуванні
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

Висновки
Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що контроль та нагляд є
ефективними засобами виявлення і усунення недоліків і порушень законності у
діяльності органів внутрішніх справ щодо
застосування заходів адміністративного
примусу, що обмежують особисту свободу
громадян та надання практичної допомоги
в удосконаленні їх роботи. У свою чергу,
заходи щодо підвищення ефективності їх
застосування є перспективним напрямком
сучасної правозастосовчої діяльності.
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АНОТАЦІЯ
Проаналізовано сутність та зміст контролю та нагляду як засобів забезпечення законності в державному управлінні. Визначено
принципи контролю за діяльністю органів
внутрішніх справ. Охарактеризовано форми
контролю за застосуванням органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян.
Проаналізовано особливості прокурорського нагляду за діяльністю органів внутрішніх справ, у
тому числі за застосуванням ними заходів адміністративного примусу.

SUMMARY
We analyzed the essence and content of
control and supervision as a means of ensuring
legality in public administration. We defined the
principles of control over the activities of the police.
We characterized forms of control over the use of
internal affairs bodies administrative compulsion
measures that restrict personal freedom of
citizens. We analyzed the features of prosecutorial
supervision over activities of the Interior, including
their use of administrative coercion.
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властиве науковим дослідженням і публіцистичним текстам. Українське законодавство
не містить визначення терміна «нелегальна
(незаконна) міграція» або «нелегальний (незаконний) мігрант». Водночас суть норм міграційного законодавства України, що визначають відносини держави та іноземців і осіб
без громадянства, які на незаконних підставах перебувають в Україні або перетинають
її державний кордон, відповідає прийнятому
в міжнародному праві та нормативних документах Європейського Союзу визначенню
«нелегальної міграції». В офіційній термінології ООН замість терміна «нелегальна міграція» (illegal migration) переважно вживають
термін «неврегульована міграція»(irregular
migration), а замість терміна «нелегальний
мігрант» (illegal migrant) –«неврегульований»
(irregular migrant)або «мігрант або іноземець
без належних документів» (undocumented
migrant oralien). Ці поняття відображають так
званий гуманістичний підхід до явища нелегальної міграції, що базується на парадигмі
прав людини. У його основі лежить принцип
індивідуальної свободи, свободи переміщення, свободи вибору місця проживання. На
відміну від міжнародного права, в національних законодавствах і нормативних актах ЄС
переважає поняття «незаконна або нелегальна міграція», яке відображає пріоритетність
інтересів держави, що заходять у конфлікт
інтересів з базовим правом людини на свободу пересування. Згідно з визначенням Міжнародної організації з міграції «неврегульована міграція» – це рух осіб, що відбувається з

У статті проаналізовано теоретичні
підходи та законодавче закріплення правового статусу мігранта. У сучасному вітчизняному праві, на жаль, повністю і всебічно
не закріплено правовий статусу мігранта,
цілком не розроблений механізм забезпечення конституційного права людини на «вільний вибір місця проживання», «вільне пересування», при умові опосередкованого впливу
на цей процес державою.
Ключові слова: мігрант, міграційне законодавство, незаконна міграція, неврегульована міграція,
нелегальна міграція.

Актуальність теми
У сучасних документах Європейського
Союзу визначено, що природне право людини «вільного пересування» та «вільного
вибору місця проживання» є найбільш порушуваним у світі. Це, у свою чергу, ставить
перед науковцями та законодавцем проблему
переосмислення теоретичного визначення –
мігрант, а, відповідно, його правовий статус.
Відповідно, виконуючи цю настанову, зазнало змін сучасне розуміння понять «міграція»,
«незаконна міграція», «мігрант». Змінилися
розуміння міграційних дій, так, наприклад,
термін «нелегальна міграція» – загальноприйняте поняття на визначення руху людей
через державні кордони з порушенням правових норм. Терміни «нелегальна міграція»
та «незаконна міграція» вживають як синоніми. Однак термін «незаконна міграція» найчастіше вживають в офіційних документах,
тим часом, як поняття «нелегальна міграція»,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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набуває теоретичного значення. Разом з тим,
якщо б теорією був розроблений достатньо
чітко понятійний апарат, можливим було б
використання відповідних надбань при формулюванні правової норми.
Цікавою, як наш погляд, у зв’язку із подальшим дослідженням понятійного апарату,
є думка А. Ейде про наявність основної дихотомії у питанні про права, зокрема, мігрантів:
усі, хто охоплений визначенням, мають однакові права, а хто не охоплений – цих прав не
має [2, с. 54]. Таким чином, можливим постає
кілька підходів щодо дослідження понятійного апарату: по-перше, виокремлення понять
щодо осіб, які пересікають державний кордон, а також щодо осіб, які здійснюють переміщення у межах державного кордону окремої країни; по-друге, збереження існуючого
змісту поняття «мігрант» і формулювання поняття «нелегальний мігрант».
Аналіз існуючих теоретичних положень
щодо дослідження поняття «мігрант» показує
наявність другого підходу – тобто поняття
«мігрант» розуміється стосовно усіх осіб, які
здійснюють будь-які переміщення: і через
державний кордон, і через адміністративнотериторіальні кордони з метою тимчасової
або постійної зміни місця проживання, роботи, способу життя [2, с. 45-54]. При цьому нелегальною міграцією визнається незаконне
переміщення через державний кордон, тобто
поза пунктами пропуску або з приховуванням
від прикордонного та митного контролю, із
використанням підроблених документів, візи
або без таких, самостійно чи за допомогою
третіх осіб, а також проживання на території
країни без належного дозволу компетентних
органів [2,с. 55].
Різниця між окремими категоріями мігрантів виділяється через існування відповідної класифікації. Кожний із дослідників проблеми міграцій прагне внести свій внесок у
класифікацію мігрантів.
Зокрема, за територіальною ознакою виділяють внутрішніх і зовнішніх мігрантів.
Внутрішні мігранти – певна категорія
осіб, які з різних причин, перш за все, економічних та екологічних, перетинають внутрішні адміністративні кордони (міста, району, області) своєї країни і оселяються постійно
або тимчасово в нових місцях. Їхній статус ви-

порушенням норм країн виїзду, транзиту та
призначення. З перспективи країн призначення, це незаконний в’їзд, перебування або
працевлаштування в країні, який означає, що
мігрант не має права або належних документів, яких вимагає імміграційне законодавство
країни для в’їзду, проживання або роботи. З
перспективи країн походження, це означає
обмеження вживання поняття «нелегальна
міграція» для позначення випадків контрабанди людей і торгівлі людьми, тобто форм
організованої злочинності [1]. Усі ці розходження у тлумаченнях правового статусу
мігранта породжують суттєві проблеми у діяльності практичних органів. І відповідно потребують окремого наукового дослідження.
Мета статті
Проаналізувати сучасні погляди вчених з
питань міграції та сучасне українське законодавства з метою репрезентувати авторський
погляд на коло прав і свобод мігранта.
Незважаючи на наявність значної кількості наукових праць, нині в Україні поки що
не досягнуто єдності у визначенні правового
статусу мігранта. Чітко не визначені права і
свободи мігранта, у свою чергу, не дає можливості визначити коло межі законності його
перетинання Державного кордону та законності перебування на території України. Зі
зростанням відкритості українського суспільства в нашій державі суттєво актуалізувалася
міграція населення, яка проявляється у різних формах, що зумовлює потребу комплексно переосмислити теоретичні аспекти правового статусу мігранта класифікувати категорії
мігрантів з метою приведення теоретичних
основ у відповідність до потреб сьогодення.
Феномен міграції досліджувався й раніше,
значний вклад у розвиток міграційного права
внесли вітчизняні учені: О. Бандурка, Ю. Бузницький, В. Колпаков, С. Масьондз, В. Олефір, Ю. Римаренко, Н. Тиндик, В. Шаповал
та інші, але розрізненість поглядів, методів
дослідження поняття міграції залишили прогалини у теоретичній базі, і тому потребують
окремого наукового дослідження.
Чинне адміністративне законодавство не
передбачає використання такої дефініції, як
«мігрант», «міграційний процес». Тому дискусія щодо формулювання поняття «мігрант»
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Крім того, у сучасній науковій літературі
та міжнародному праві мігранти поділяються
на кілька типів: мігранти транзитні і зворотні;
мігранти трудові, етнічні, політичні та інше.
Так, мігранти політичні – ті особи, які виїздять із своєї країни з політичних мотивів.
Виїзд може бути примусовим, вимушеним або
добровільним. У випадку примусового виїзду
за межі своєї країни людей оголошують дисидентами та позбавляють громадянства. У
випадку вимушеної міграції люди покидають
країну через репресії і переслідування політичної діяльності, через збройні конфлікти,
громадянські війни. Добровільна міграція –
виїзд з країни постійного проживання з огляду на політичну нестабільність.
Мігранти трудові – ті особи, які перетинають внутрішні і міжнародні кордони у пошуках роботи або з метою придбання чи продажу
невеликих партій товару. Трудових мігрантів
ділять на три великі групи: а) ті, які покидають
країну проживання назавжди; б) ті, які працюють в іншій країні тривалий час; в) так звані
трудові туристи, які перетинають кордон на
нетривалий час (кілька днів, місяців).
Але кожна з груп мігрантів має специфічні права і несе специфічні обов’язки, а також
статус кожної групи мігрантів набувається за
окремою процедурою. Разом з тим, особами,
які в’їжджають, виїздять на (з) території окремої держави, прибувають на постійне місце
проживання і таке інше, можуть бути окремі
групи осіб, статус яких вже визначений законодавством країни, яка приймає, та міжнародним законодавством. Крім того, враховуючи достатньо умовний характер поділу
мігрантів на окремі групи, слід передбачити,
що люди можуть швидко переходити з однієї
групи мігрантів до іншої, внаслідок чого облік і характеристика міграційних процесів
набуває складного характеру.
Виходячи з позиції А. Ейде, а також з вищенаведених міркувань, вважаємо, що є певний сенс виокремлення понять, адже кожна категорія осіб, які здійснюють окремий
вид переміщення, має специфічні права та
обов’язки, що відрізняються. За таких обставин, доцільним є виділення таких категорій осіб (учасників міграційного процесу):
емігрант, іммігрант, внутрішній мігрант. Що
стосується поняття «нелегальний мігрант»,

значається внутрішнім законодавством, тобто
вони мають права і несуть обов’язки, які відрізняються від прав та обов’язків зовнішніх
мігрантів.
Мігранти зовнішні, або міжнародні, – це
особи, які перетинають міжнародні кордони
незалежно від місця їх постійного проживання. Їхній статус визначається законодавством
країни, що приймає, а також міжнародним
законодавством.
За правовою ознакою мігрантів поділяють
на легальних, напівлегальних та нелегальних
[1; 2 с. 45; 7, с. 24]. Мігранти легальні – це ті, які
перетинають міжнародні кордони на законних підставах, тобто мають в’їздну візу на певний термін, або, перебуваючи в іншій країні,
продовжили термін її дії. Нелегальні мігранти – це ті, що, покинувши країну постійного
проживання, проникли на територію іншої
держави без офіційного дозволу, тобто без
візи на в’їзд до неї. Напівлегальні мігранти –
це ті, що в’їхали до якоїсь країни на законних
підставах, тобто маючи візу, але через різні обставини відмовляються покинути цю країну і
залишаються в ній після завершення терміну,
обумовленого в’їзною візою. Аналіз наведеного змісту понять «легальний», «нелегальний»,
«напівлегальний» мігрант дозволяє дістатись
висновку про те, що основу такої класифікації
складає не правова ознака (як визначено автором цієї класифікації), а ознака наявності юридичного факту - порушення норм чинного законодавства, яке регулює міграційні процеси.
Однак, слід зауважити, що означений поділ
має достатньо умовний характер, оскільки
чинне адміністративне законодавство передбачає відповідальність громадян, іноземних
громадян, осіб без громадянства, біженців
і не виділяє прямо дефініцію «нелегальний
мігрант». Більше того, зовсім нечітким є визначення «напівлегальний мігрант» тому, що
постає незрозумілим питання відповідальності за порушення встановлених правил в’їздувиїзду на (з) території України.
За часовою ознакою мігрантів ділять на
чотири великі групи: а) ті, що перебираються
до іншої країни чи регіону на постійне місце
проживання; б) ті, які виїздять на тривалий
час; в) ті, які прибувають до нового місця поселення на нетривалий час (до одного року);
г) кочівники.
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адміністративно-територіальним
устроєм.
Перетинання кордонів здійснюється на законних підставах, адже чинне адміністративне законодавство передбачає відповідальність за порушення правил в’їзду-виїзду, а
також транзитного проїзду через територію
України.
Законодавство про еміграцію, імміграцію,
внутрішню міграцію регулює матеріальними
нормами правовий статус учасників – громадян, осіб без громадянства, іноземних громадян, біженців; процесуальними нормами
– процес здійснення еміграції, імміграції.
Емігранти, іммігранти можуть здійснювати транзитний проїзд через територію
України. Транзитним проїздом вважається
перебування в Україні в межах визначеного
у проїзному квитку часу, а, у разі відсутності
квитка, - терміну, фактично необхідного для
перетинання території України на відповідному виді транспорту [2, с. 47; 6, с. 19].
Забезпечення прав і свобод людини слід
покласти в основу розробки стандартів законної міграції і методології контролю за нею.
Забезпечення реалізації конституційно закріплених прав і свобод, а також норм міжнародного законодавства у процесі здійснення міграційного процесу передбачає формування
механізму запровадження дозвільного принципу стимулюючого характеру: «дозволено
те, що не заборонено законом». Ще у XVIII
сторіччі Томас Гоббс писав: «Там, де суверен
не приписав жодних правил, підданий вільний діяти за своїм власним розсудом» [2, с. 48].
Це означає, що за своєю суттю свобода волевиявлення учасників міграційного процесу
у правовій державі повинна знаходити свій
юридичний вираз у законі і формалізацію у
загальному дозволі «все, окрім». У той же час,
за межами заборони, яка включає і загальноприйняту суспільну норму «не порушувати
права і свободи інших людей», учасник міграційного процесу може поводитися відповідно
власним потребам і інтересам, але за умови
конституційно-правових гарантій невтручання держави у приватне життя і обмеження
свободи інших громадян, які не є учасниками
міграційного процесу. Обмежуючи свободу
учасника міграційного процесу інтересами
інших людей і суспільства в цілому, надаючи
при цьому повну і рівну для усіх свободу, але

то аналіз положень сучасних теоретичних
досліджень у галузі міграцій, а також аналіз
норм чинного законодавства дозволяє зробити висновок, що це поняття має ще характер
дискусійного на теоретичному рівні [2, с. 46]
передбачає внесення низки змін і доповнень
до чинного законодавства. По-перше, доповнення Кодексу України про адміністративні
правопорушення (КУпАП) [3] статтею 204-1,
якою передбачена відповідальність за незаконне перетинання державного кордону
України. Санкцією цієї статті передбачено,
що будь-яку особу може бути притягнуто до
відповідальності, якщо вона вчинила дії, передбачені ст.204-1. При цьому не вказується,
що ця особа – нелегальний мігрант.
Таким
чином,
можна
розглядати нелегальну міграцію як порушення
загальнообов’язкових правил у сфері міграцій (відповідальність за порушення встановлена нормами частини 3 ст.24, ст.ст.203, 204,
204-1 КУпАП, а також ст. 32 Закону України
«Про правовий статус іноземців»), а питання
щодо визначення дефініції «нелегальний мігрант» потребує додаткового дослідження.
Емігрант – особа, яка виїжджає з країни
постійного проживання вимушено або добровільно. Еміграційні процеси (від лат. emigratio
– масове переселення з батьківщини в іншу
країну, тривале перебування за межами батьківщини внаслідок переселення) – процеси
переселення, вимушеного чи добровільного
переміщення людей зі своєї вітчизни в іншу
країну світу з економічних, політичних або
релігійних причин.
Іммігрант – це іноземець чи особа без
громадянства, який отримав дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або, перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію
і залишився в Україні на постійне проживання [6, с. 38]. Імміграційний процес (від лат.
immigratio – в’їзд у країну іноземця чи особи
без громадянства на тривале або постійне
проживання) – процес в’їзду на територію
держави іноземного громадянина або особи
без громадянства.
Внутрішній мігрант – громадянин України, який здійснює переміщення у середині
країни, на території, обмеженій державним
кордоном, перетинає кордони, обумовлені
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АНОТАЦІЯ
У статті проводиться переосмислення
правового статусу учасників міграційного процесу, виокремлення групи правових норм, якими б ефективно врегулювались би певні суспільні відносини у сфері міграції, є необхідним
процесом. У статті проаналізовано зміни у
сучасному розумінні поняття «міграція», «незаконної міграція», «мігрант», «нелегальна міграція». Українське законодавство не містить
визначення терміна «нелегальна (незаконна) міграція» або «нелегальний (незаконний)
мігрант»,водночас суть норм міграційного
законодавства України, що визначають відносини держави та іноземців і осіб без громадянства, які на незаконних підставах перебувають
в Україні або перетинають її державний кордон, відповідає прийнятому в міжнародному
праві та нормативних документах Європейського Союзу визначенню «нелегальної міграції»
і, відповідно, необхідно внести зміни до чинного
українського законодавства з питань міграції.

SUMMARY
The article deals with revaluation of legal
state of the participants of migration process,
distinguishing of the legal norms, which could
effectively regulate social relations in the sphere
of migration. The changers in the meaning as for
modern understanding of notions migration, illegal
migration, migrants and unlawful migration
were analyzed. As Ukrainian legislation do not
distinguish the terms illegal (unlawful) migration,
illegal (unlawful) migrant in the article the notion
of illegal migration is given and the proposals to the
existing legislation in the sphere of migration were
formulated. At the same time it is distinguished that
the notions of the norms of the migrant legislation
of Ukraine, that determine relations between state
and foreigners and persons without citizenship, that
are in Ukraine at the illegal grounds or cross the
state border not fully answers to the international
norms or the documents of European Union
чіткого визначення і контролю з боку держави. Переселення громадян з регіонів у
мегаполіси створили значні проблеми, як бюджетного, економічного характеру, так і стали причиною демографічної кризи.

за межами законодавчої заборони, державі
надається можливість бути одним з правових
засобів здійснення свободи волевиявлення
особи – учасника міграційного процесу.

Література

Висновки
По-перше, слід визначити дії мігрантів,
що на сьогоднішні день не перенесені у правове поле, визначити латентні міграційні дії,
тобто ті які мають місце, але вчиняються поза
законом і контролем збоку держави. Але їх
подальші дії здійснюються у правовому полі
відповідно слід визначити у законодавстві
можливості їх легалізації на території України. Також до такої категорії можна віднести
внутрішніх мігрантів, які переселяються до
мегаполісів і роками там живуть. При цьому
регіон їх походження зазнає як демографічної, так і відповідно економічної кризи.
Ввести у чинне законодавства поняття
«неконтрольовані міграційні дії» - це дії, що
вчиняються різними категоріями мігрантів,
але держава не має важелів впливу на зазначені дії і, відповідно, втрачає одну з найважливіших державних функцій – контролю.
По-друге, потребує законодавчого врегулювання саме внутрішня міграція. Саме цей
вид міграції на сьогоднішній день потребує
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Метою статті є здійснення формування
пропозицій та рекомендацій щодо частин
структури проекту Кодексу України про інформацію.
До даної теми у той чи інший спосіб у своїх розробках зверталися представники наукової школи В.А.Ліпкана, В. Ю. Баскаков,
М. І. Дімчогло, В. А. Залізняк, Ю. Є. Максименко, П. Є. Матвієнко, О. В. Стоєцький,
К. П. Череповський. Вагоме підґрунтя для
зазначеної теми в науковому плані мають
роботи Р. А. Калюжного, Г. М. Красноступа, А. М. Новицького, В. С. Цимбалюка,
М. Я. Швеця та інших [6 – 16].

В статье предлагается осуществить
формирование предложений и рекомендаций
относительно частей структуры проекта
Кодекса Украины об информации. Также по
результатам исследования делается вывод,
что информационное право как комплексная отрасль права имеет три основные
части: общую, особенную и специальную, а
также в контексте формирования проекта
Кодекса Украины об информации следует
выделить еще две дополнительные части:
преамбулу, переходные и заключительные
положения.
Ключові слова: право, інформація, кодифікація
законодавства, Кодекс України про інформацію.

Виклад основного матеріалу
Виникнення глобального інформаційного суспільства викликало потребу в модернізації відповідних норм правил поведінки
суб’єктів правовідносин на транскордонному рівні у міжнародному праві та введення
їх у законодавство країни з урахуванням
специфіки традиційних інститутів у національних правових системах. Нині такий
підхід формування національного законодавства про інформацію притаманний для
країн, що йдуть, так би мовити, у фарватері,
за країнами-лідерами або групою країн-лідарів, але мають уже певний рівень законодавчого закріплення правовідносин щодо
інформації. Зазначене повною мірою стосується й України. Проте традиційне національне законодавство нерідко стає завадою
на шляху формування консолідованої нової
парадигми, зокрема, розуміння структурної

Постановка проблеми
В Україні серед науковців і практиків
проведено ряд публічних дискусій, спрямованих на гармонізацію галузевого законодавства [1; 2] та його кодифікацію [3 – 5].
Важливим аспектом створення Кодекса
України про інформацію є попереднє узгодження різних вітчизняних наукових позицій. При цьому комплексно вирішуються
питання гармонізації усього українського
законодавства про інформацію з інституційним законодавством про інформацію в
інших країнах. У сучасних умовах це зумовлено формуванням глобального інформаційного суспільства і, як наслідок, виникає
необхідність пошуку ефективного шляху
розвитку та вдосконалення інформаційного
законодавства в Україні.
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Проте в інформаційному праві окремими дослідниками було зроблено поділ інститутів на три частини. Крім традиційних
– загальної та особливої частин – визначена
також спеціальна частина.
Як свідчать дослідження, в історії інформаційного права конститутивно поділ його на частини вперше було зроблено
російським дослідником В. А. Копиловим
[18]. Саме ним було визначено три частини
інформаційного права на науковому рівні.
Він, дотримуючись юридико-правових традицій, двом із них надав назви «загальна
частина», «особлива частина», а третій, що
передує двом зазначеним, – «ввідна частина». До ввідної частини автором було віднесено два основні інститути: інформаційне
суспільство і право; інформаційна сфера як
сфера обігу інформації і сфера правового регулювання. Тим самим дослідник намагався визначити специфіку всіх правовідносин
щодо інформації на найвищому рівні узагальнення.
Далі, у загальній частині, В. А. Копиловим традиційно до положень теорії права з
адаптацією до положень теорії інформаційного права було конституйовано такі інститути, як: предмет, метод і система інформаційного права; інформаційно-правові норми
та інформаційні правовідносини; джерела
інформаційного права. До цієї частини автор також зарахував такі інститути, як: право на пошук, отримання та використання інформації; інформація як об’єкт самостійного
обігу; документована інформація як об’єкт
інформаційних правовідносин; інформаційні технології і засоби їх забезпечення як
об’єкти інформаційних правовідносин; правові проблеми інформаційної безпеки; правові проблеми віртуальної мережі Інтернет.
До особливої частини інформаційного
права автор відніс такі інститути, як: інформаційні аспекти інтелектуальної власності, а
також правове регулювання інформаційних
відносин у сферах: масової інформації; бібліотечної справи; архівів; державної таємниці; комерційної таємниці; персональних
даних.
Конструктивно-критичний аналіз місця
інститутів інформаційного права у частинах,
запропонованих В. А. Копиловим, свідчить,

єдності національного інформаційного права та міжнародного інформаційного права,
як взаємопроникаючих сфер суспільних відносин [19]. Це знаходить прояв і в інформаційному праві як напрямі наукових досліджень та навчальній дисципліні.
У вітчизняній науці вже склалася критична маса знань, що дає змогу конституювати
проект Кодексу України про інформацію за
частинами. Це потрібно не тільки для наукових цілей, а й для формування відповідних
навчальних дисциплін, що при викладанні
мають відображати основу потреб інформаційних правовідносин як на національному,
так і транснаціональному рівнях. Теорію інформаційного права як міжгалузевого комплексного інституту права можна розглядати
за сутністю в теорії спеціальних галузей права. Тобто у спеціальних галузях права, як і
в міжгалузевих комплексних інститутах, що
мають систему підінститутів, субінститутів,
не здійснюється їх структуризація у частинах, що відповідно знаходить відображення
і в галузевих кодексах, системоутворюючих
їх публічно-правову, законодавчу основу. Як
правило, у таких кодексах є один розділ, що
має назву «Загальні положення», а далі сукупно визначаються за розділами інституційні ознаки правовідносин у статтях.
Провідні галузі права традиційно сформовані за частинами. Як правило, це загальна та особлива частини. Це давня традиція в
європейській континентальній системі права. Загальна частина містить основні положення правовідносин, що конкретизуються
в особливій частині. В теорії права провідні
галузі права (зокрема цивільного, адміністративного та кримінального) за традицією
поділяються на дві частини: загальну та особливу. Такий поділ має раціональний зміст.
Він надає можливість систематизувати за ієрархією інститути галузі права на такі, що
мають відношення до всіх осіб незалежно
від їх спеціального правового статусу – загальні та такі, що визначаються за особливим правовим статусом, пов’язаним з певним видом інформаційної діяльності. Таким
чином, також визначаються правові норми
загального змісту щодо правових норм конкретного змісту в праворозумінні, а отже, й
у правозастосуванні.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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мацію. Цей автор відродив поділ інформаційного права на три основні частини,
запропонований В. А. Копиловим, але вже
у модернізованому вигляді – на доктрині
людиноцентризму. Тобто особливу частину
становлять правовідносини за суб’єктнооб’єктними ознаками, де на першому місці
– людина, громадянин зі своїми правами та
обов’язками щодо інформації, далі – права
суспільства, а вже після цього – права держави в особі її органів влади. А на завершення
визначається правовий статус міжнародних
структур і співробітництво з ними суб’єктів
національного права на суверенній території країни та у міжнародному інформаційному просторі. При цьому здійснено абстрагування від конкретних проявів діяльності
щодо інформації (її створення, фіксації, розповсюдження, доступу, отримання, обробки, зберігання, утримання і т.д.) та її комплексів залежно від технологій об’єктивізації.
Наукова ідея поділу вітчизняного інформаційного права на три основні частини
(загальну, особливу та спеціальну) знайшла
відображення і часткове обґрунтування у
колективній праці українських авторів –
другому виданні навчального посібника
«Основи інформаційного права» [20]. Це є
свідченням розвитку науки інформаційного
права в Україні.
Більшість дослідників інформаційного
права формулюванню преамбули у майбутньому проекті Кодексу України про інформацію не приділяє належної увагу. Деякі
науковці взагалі відкидають її необхідність
у законопроекті. Зазначене можна розглядати як відповідний рівень юридичної культури техніки законотворення. З точки зору
правової інформатики, преамбула у законодавчому акті має, на наш погляд, важливу інформаційну функцію, оскільки стисло
визначає формулу системних ознак правовідносин, у тому числі щодо їх предмета й
об’єкта. При цьому преамбула законодавчого акта визначає і політичну спрямованість
держави при охороні, захисті, забезпеченні
правовідносин щодо певного предмета чи
об’єкта. Наявність преамбули у законодавчому акті, її формулювання свідчить також
про високий рівень правової культури його
розробників та зрілість розвитку юридичної

що вони переважно відображають структурні ознаки, визначені в законодавстві певних
країн (Росії) на той час, а також в окремих
міжнародних нормативно-правових актах.
Особливі ознаки (щодо осіб як суб’єктних
чинників класифікації інститутів) опосередковано визначаються автором в об’єктивних
ознаках: за критерієм змісту правовідносин
у розумінні їх як правового відображення
суспільних відносин у діяльності щодо певних спеціальних предметів (засобів, способів тощо): інтелектуальна власність; масова інформація; бібліотечна справа; архіви;
державна таємниця; комерційна таємниця;
персональні дані.
Така структуризація інститутів правовідносин визначалася, виходячи із панівної на
той час юридичної ідеології. Вона, свою чергу, випливала із доктринальних положень
теорії державоцентризму та суспільствоцентризму: коли людина, громадянин, їхні права та свободи розглядалися як об’єкти права, державного чи колективного управління
(хоча й мали правовий статус суб’єкта правовідносин). Тобто права і свободи людини,
громадянина розглядалися у правовідносинах як вторинні щодо прав суспільства, нації, держави.
Подібний підхід панував і в теорії та
практиці формування й розвитку інформаційного права в Україні. Проте інституційний поділ інформаційного права в нашій
країні за частинами відрізнявся від інституційного поділу, запропонованого В. А. Копиловим. Наприклад, у першому навчальному посібнику з інформаційного права його
автори визначали структуру цього права
(традиційно для провідних галузей права) у
двох частинах: загальній та особливій [17].
Особлива частина інституційно визначалася за об’єктними (предметними) ознаками
правовідносин. За сутністю такий поділ інформаційного права на частини можна розглядати як першу хвилю наукового інституційного конституювання його в Україні.
Початком наступної хвилі наукового конституювання інформаційного права
за інститутами у частинах можна вважати
праці 2009–2012 років В. С. Цимбалюка,
присвячені формуванню методології кодифікації законодавства України про інфор67
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в глобальному інформаційному середовищі
людства, інформаційному просторі інших
країн;
– спеціальна частина формується за
об’єктно-суб’єктними ознаками, за класифікаційно-кваліфікаційними
чинниками
видів інформаційної діяльності, а також за
специфічними техніко-технологічними критеріями їх реалізації при створенні, розповсюдженні, обігу, обробці, накопиченні, зберіганні та знищенні (утилізації) інформації.
Отже, при кодифікації у розумінні її як
напряму та вищої форми систематизації інформаційного законодавства, з метою його
уніфікації, гармонізації із міжнародним правом доцільним є визначення та урахування
національних інтересів України, її інформаційного суверенітету як складової державного суверенітету.

науки. За сутністю ця частина законодавчого акта також визначає його головну юридично-політичну мету, що знаходить розвиток, як правило, у першій статті загальної
частини права у її першому розділі, де визначаються основні положення позитивних
(публічно-правових) правовідносин.
Формулювання преамбули у законодавчому акті надає можливість адаптувати його
до змісту предмета галузі чи підгалузі або інституту правовідносин у розумінні як галузі,
підгалузі чи інституту науки та відповідної
навчальної дисципліни.
Поділяючи наукові методологічні та
методичні погляди В. С. Цимбалюка, що
знайшли відображення у його публікаціях
щодо структуризації інститутів інформаційного права за частинами, пропонується вважати доктринальними такі положення:
– інформаційне право як комплексна галузь права має три основні частини: загальну, особливу та спеціальну;
– у контексті формування проекту Кодексу України про інформацію слід виділити ще дві додаткові частини: преамбулу та
перехідні й прикінцеві положення;
– загальна частина інформаційного права об’єднує у собі традиційні для кожної галузі права інститути з адаптацією їх до предметної сфери правовідносин: визначення
основних завдань законодавства про інформацію, його функцій, ієрархії регулювання
правовідносин (у формах законодавчих і
підзаконних актів); визначення загальних
ознак у формулюваннях об’єктів, суб’єктів і
змісту правовідносин, принципів правовідносин;
– особлива частина визначається домінуванням основних прав, обов’язків,
зобов’язань осіб у інформаційних правовідносинах (за суб’єктно-об’єктними ознаками)
залежно від їх юридичного статусу (людини,
громадянина як фізичних осіб, юридичних
осіб, суспільства, його громадських формувань, зокрема тих, що не мають статусу
юридичних осіб, держави, міжнародного
співтовариства в інформаційній сфері, інформаційному просторі як титульної нації,
так і інших соціальних утворень (зокрема,
національних меншин, професійних формувань тощо) на суверенній території країни і
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АНОТАЦІЯ
У статті пропонується здійснити формування пропозицій та рекомендацій щодо
частин структури проекту Кодексу України
про інформацію.Також за результатами дослідження робиться висновок, що інформаційне право як комплексна галузь права має три
основні частини: загальну, особливу та спеціальну, а також у контексті формування проекту Кодексу України про інформацію слід виділити ще дві додаткові частини: преамбулу та
перехідні й прикінцеві положення.

SUMMARY
In the article proposes to carry out the
formation of proposals and guidelines regarding
parts of the structure of the draft Code of Ukraine
on information. According the results of the
study concluded that the informational law as a
complex field of law has there are three main parts:
general, individual and special, as well as in the
context of the Code of Ukraine on information
drafting,necessary to allocate two additional parts:
a preamble, transitional and final regulations.
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В статье проведен анализ о необходимости определенных усовершенствований как в
организационном, так и в правовом обеспечении Аппарата Верховной Рады Украины.
Автором предложены меры повышения эффективности функционирования Аппарата
Верховной Рады Украины.

легітимованого народного зібрання. В сучасних умовах діяльності українського парламенту існує багато проблем щодо вдосконалення організації його роботи та вирішення
завдань управління цією структурно складною, динамічною, багатофункціональною
системою.

Ключові слова: Апарат Верховної Ради України,
секретаріат, функції, структура, парламент, Верховна Рада України.

Ступінь дослідження проблематики у
науковій літературі
Теоретичні та практичні засади інституту парламентаризму в Україні аналізуються
у роботах О.М. Бандрука, В.М. Єрмолаєва, М.Ю. Парамонової, А.З. Георгіци. Особливості проходження державної служби
в Апараті Верховної Ради України, а також
питання його структури та організації стали
предметом наукового дослідження П. Кислого, М. Развадовської. Дослідження правового регулювання парламентських процедур, проблем реалізації регламентних норм
присвячені роботи Н. Ганжі, К. Колесник,
С. Саса.

Актуальність теми дослідження
Розвиток України як демократичної правової держави багато в чому визначається
тим, наскільки раціональною та ефективною є організація представницького народовладдя. Ціннісно-правовою основою такої
організації слугують положення Конституції
України, якими декларується в якості джерела публічної влади народ і визнається право
громадян брати участь в управлінні справами держави через своїх представників. Відповідно до ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є
парламент - Верховна Рада України.
У цьому зв’язку особливу увагу важливо
приділяти питанням розвитку статусу Верховної Ради України в цілому та Апарату Верховної Ради України зокрема, яка відіграє
головну роль у механізмі вираження волі народу і забезпечення його інтересів.
Парламент як державно-правовий інститут має багатовікову історію. В умовах
демократичного самовизначення народу
парламент набуває характеру демократично
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

Метою статті є визначення проблем
функціонування та заходів підвищення ефективності діяльності Апарату Верховної Ради
України.
Виклад основного матеріалу
Сучасний етап розвитку апарату українського парламенту пов’язаний з Верховною
Радою Української РСР ХІІ (Верховною Радою України I скликання) [6]. На той час в
апараті Секретаріату працювало 298 чол. [1].
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вого забезпечення державного управління
суспільством. Неузгодженість українського
законодавства з правовими системами інших
держав додатково ускладнює регулювання
відносин між державами, їх юридичними
особами та громадянами. Прийняття законодавчих актів нерідко ведеться на недостатньому науковому, методичному, юридичному
і технічному рівні, з багатьма неузгодженостями. Тобто законодавча діяльність Верховної Ради України у контексті еволюції законодавства України засвідчила існування
проблеми якості законів.
Ситуація ускладнюється тим, що Україна перебуває на перехідному етапі розвитку,
який характеризується високою динамікою
трансформаційних процесів у суспільстві, засиллям лобістських проявів у законодавчій
роботі. Наслідком цього є коротке «життя»
прийнятих нормативних актів, їх надмірна
колізійність та суперечливість [5]. На сьогодні досить значний масив нормативної бази
знаходиться в аморфному стані, не відповідає Конституції України, а також прийнятим державою міжнародним зобов’язанням.
Саме тому стала актуальною проблема вдосконалення чинного законодавства шляхом
приведення його до внутрішньої узгодженої системи, зокрема через кодифікацію, яка
здатна забезпечити нормативно-правову регуляцію багатопланових і різноваріантних
правовідносин, які виникають в українському суспільстві та державі.
Зрозуміло, що ефективність роботи Верховної Ради України як представницького
органу багато в чому залежить від злагодженої роботи її Апарату, досвіду та професіоналізму його працівників, хоча левова частка
тієї щоденної та копіткої роботи, що зветься
апаратною, залишається за межами висвітлення роботи парламенту.
У даний час правовий статус Апарату
Верховної Ради України визначено Конституцією України, Регламентом Верховної
Ради України, Положенням про Апарат Верховної Ради України, окремими положеннями про відповідні структурні підрозділи
Апарату. Так, відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України,
статті 8 Регламенту Верховної Ради України
Верховна Рада України призначає та звіль-

Структура допоміжної служби не відповідала
викликам політичної реформи і певні структурні перебудови її відбулися у зв’язку з реформуванням у 1992 та у 1994 рр. Відповідно
змінювалася кількість штатних працівників
апарату, розширилося коло повноважень керівника Секретаріату. Секретаріати постійних комісій увійшли до складу Секретаріату
Верховної Ради України. Президія Верховної Ради України припинила своє існування
з прийняттям Конституції України 1996 р.
[3] Конституційне закріплення положення
про право Верховної Ради затверджувати
структуру її апарату, призначення на посаду
та звільнення з посади його керівника, затвердження кошторису парламенту помітно
змінило статус досліджуваної інституції.
Конституційне введення терміну «апарат
Верховної Ради України» зумовило необхідність додаткового визначення парламентом
його статусу.
З урахуванням викладеного, можна дійти
до висновку, що парламентаризм в Україні,
на відміну від більшості демократичних країн, не має традицій, які складалися віками.
Можливо тому сьогодні потребують вирішення певні проблеми, пов’язані з реалізацією організаційних функцій законодавчого
органу державної влади нашої країни. Ефективність роботи парламенту та його структурних підрозділів, у тому числі й апарату,
може залежати від того, наскільки він здатен
з урахуванням досвіду вдосконалюватись
відповідно до умов, що змінюються. Звернення до питань походження і становлення
структурних підрозділів парламенту, історичної наступності форм і методів, функцій
діяльності, завдань і цілей, які зумовили виникнення допоміжної інституції парламенту
– апарату, має особливе значення і допомагає
більш глибоко осмислити його призначення
та автономне право парламенту на його створення, визначити елементи його правового
статусу [6].
Практика, що склалася в організації законотворчого процесу в Україні, потребує
удосконалення як в організаційному, так і в
правовому забезпеченні.
Законодавча база, що сформувалась в
Україні за роки незалежності, не в повній
мірі відповідає необхідним вимогам право71
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собою, навантаження, різний розмір оплати
праці працівників, які виконують однакові за
складністю та відповідальністю функції (зокрема, керівник невеликого підрозділу Апарату отримує заробітну плату, вищу за заробітну плату головного консультанта комітету,
який виконує значно більший за складністю
обсяг функцій).
На нашу думку, керівництву Апарату Верховної Ради України необхідно переглянути
навантаження підрозділів Апарату, оптимізувати їх роботу і запропонувати здійснення
внутрішнього перерозподілу обов’язків, та
внести пропозиції Комітету щодо структури Апарату Верховної Ради України. Різне
навантаження і у працівників секретаріатів
окремих комітетів.
Необхідно зазначити, що мають місце
випадки, коли народні депутати вносять законопроекти, у яких назва не відповідає їх
змісту. Звичайно, що це робиться свідомо
для того, щоб відповідний законопроект потрапив у потрібний комітет, хоча за предметами відання законопроект до цього комітету
не належить. Інколи такі хитрощі застосовуються з метою внесення законопроекту, який
вже було відхилено на поточній сесії. Зрозуміло, що сектор реєстрації законопроектів не
завжди може розгледіти таку неузгодженість,
оскільки приймає законопроекти для реєстрації, виходячи з формальних вимог Регламенту щодо їх оформлення.
Можливо, тут має місце недостатня активність відповідних секретаріатів комітетів,
адже вміле та правильне використання норм
Регламенту дало б можливість розвантажити
порядок денний Верховної Ради України, заощадити час і матеріальні ресурси.
Важливу роль у законодавчому процесі
відіграє Головне науково-експертне управління як структурний підрозділ Апарату
Верховної Ради України [2]. Адже позиція
головного комітету щодо подальшої долі законопроекту в багатьох випадках залежить і
від характеру висновків цього підрозділу.
Досить важливе значення для законодавчого процесу мають секретаріати депутатських фракцій, тепер і груп, які також є
структурними підрозділами Апарату. На
них покладено вирішення цілого комплексу питань пов’язаних з інформаційним, кон-

няє з посади керівника Апарату Верховної
Ради України, затверджує структуру Апарату
та Положення про Апарат Верховної Ради
України, згідно з яким Апарат Верховної
Ради України здійснює організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне,
експертно-аналітичне, матеріально-технічне
та фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, депутатських
фракцій (депутатських груп).
Співробітники Апарату самі ніяких державно-владних рішень від імені парламенту
чи його структурних підрозділів не приймають, а лише забезпечують розробку проектів
таких рішень, їх підготовку і виконання.
На Апарат Верховної Ради України покладено супроводження законопроектів,
методичне і організаційне забезпечення підготовки та проведення пленарних засідань
Верховної Ради України, засідань комітетів
і комісій Верховної Ради України, забезпечення народних депутатів України законопроектами та інформаційними матеріалами з
питань, що вносяться на розгляд Верховної
Ради України.
Однією з функцій Апарату є надання
консультативної та організаційної допомоги
народним депутатам України, комітетам і комісіям Верховної Ради України у виконанні
планів законотворчої роботи, доопрацюванні законопроектів [9].
Не дивлячись на різноманітність функцій
Апарату, варто звернути увагу на деяку розгалуженість структури Апарату, нечітке визначення функцій його структурних підрозділів. А саме, правове забезпечення роботи
парламенту здійснюється різними структурними підрозділами з різним обсягом функцій
і повноважень та різним підпорядкуванням
– Головним науково-експертним управлінням, Головним юридичним управлінням,
відділом зв’язків з органами правосуддя [8].
Аналогічний підхід застосовано і для розподілу функцій та повноважень щодо організаційного забезпечення діяльності парламенту
– останнє здійснюється Головним управлінням документального забезпечення, Головним організаційним управлінням, Інформаційним управлінням тощо. Недосконалість
структури Апарату, породжує ряд проблем,
зокрема – неефективність їхньої взаємодії між
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

72

Íåãðåøà Ä.Ì. - Êëþ÷îâ³ çàñàäè ìîäåðí³çàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ...

тання реорганізації Апарату у напрямі, зокрема, зменшення кількості його структурних підрозділів, об’єднання підрозділів, які
виконують подібні функції, а деколи дублюють їх тощо [4].
Відповідно, повноваження видавати розпорядження з питань організації роботи
Верховної Ради України та її Апарату, в тому
числі про порядок підготовки документів
та діловодства у Верховній Раді України, інструкції, положення, рекомендації тощо по
суті фактично переходить до керівника Апарату. Проте це законодавчо ще не врегульовано. Також треба врахувати, що на сьогодні
в Апараті Верховної Ради України існує безліч локальних підзаконних актів, які регулюють, визначають, передбачають роботу, повноваження, права і обов’язки структурних
підрозділів Апарату.
Така кількість актів створює певну невизначеність і розгалуженість в роботі цих самих структурних підрозділів. Мається на увазі те, що кожне управління, а іноді і сектор,
розробляє свої методичні рекомендації і свої
правила роботи, які іноді є повною несподіванкою для народних депутатів України, інших підрозділів Апарату. Зокрема, методичні матеріали щодо підготовки електронних
копій документів суб`єктами права законодавчої ініціативи, Пам’ятка щодо порядку
роботи з депутатськими запитами, методичні
рекомендації з питань кадрового обслуговування народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів тощо, які зазвичай
повторюють один одного за суттю або не відповідають вимогам чинних законів України,
Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, але вимагають обов`язкового
використання в роботі народними депутатами України, їх помічниками-консультантами
та працівниками Апарату Верховної Ради
України.
Як, коли і ким вони розробляються залишається невідомим, і чому розробка таких
актів проходить поза увагою як інших структурних підрозділів, так і Комітету з питань
Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України,
адже саме до предмета відання цього Комітету належать питання організації роботи

сультативно-методичним,
організаційнотехнічним, документальним забезпеченням
народних депутатів України, які входять до
складу фракцій або груп.
Аналіз дослідження діяльності секретаріатів депутатських фракцій, що проводився Головним організаційним управлінням,
дає можливість виявити резерви для підвищення ефективності цієї діяльності. Тому
вбачається за необхідне: перше – узгоджувати з Головним організаційним управлінням
Апарату Верховної Ради України відповідні положення про секретаріати депутатські
фракції, а також посадові інструкції та професійно-кваліфікаційні характеристики посад
державного службовця секретаріату; друге –
брати до уваги висновки Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради
України при формуванні кадрового резерву
секретаріатів депутатських фракцій; третє –
під час проведення стажування на вакантні
посади працівників секретаріатів фракцій
стажистам, окрім стажування у секретаріатах фракцій, бажано проходити стажування
у комітетах Верховної Ради України чи хоча
б ознайомитися з їхньою роботою; четверте –
організувати із залученням інших управлінь
та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради навчання за окремим тематичним
планом працівників секретаріатів депутатських фракцій.
Щодо покращення якості і підготовки
проектів законів та інших актів, до яких долучаються безпосередньо помічники-консультанти народних депутатів України, на
нашу думку, необхідно було б організовувати проведення семінарів з метою вироблення теоретичних, практичних рекомендацій,
спрямованих на вдосконалення законопроектної діяльності для помічників депутатів,
молодих спеціалістів, працівників секретаріату комітетів, які нещодавно працюють в
Апараті і не мають напрацьованого досвіду
роботи із законопроектами. Для організації такого навчання логічно було б залучити
освічених професійних працівників головних управлінь: юридичного, організаційного, науково-експертного, документального забезпечення, а також Управління кадрів
Апарату Верховної Ради України.
У зв’язку з цим актуальності набуває пи73
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АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз щодо необхідності певних удосконалень як в організаційному,
так і в правовому забезпеченні Апарату Верховної Ради України. Автором запропоновано заходи підвищення ефективності функціонування Апарату Верховної Ради України.

SUMMARY
In the article the analysis about the need for
certain improvements in organizational and legal
support of the Apparatus of the Verkhovna Rada of
Ukraine.. The author suggests measures to enhance
the functioning of the Apparatus of the Verkhovna
Rada of Ukraine.

Верховної Ради України та контролю за виконанням її Апаратом функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її
органів, структури Апарату Верховної Ради
України тощо. Комітет неодноразово звертав увагу керівництва Апарату на необхідність вироблення універсальних вимог щодо
оформлення народними депутатами України
законодавчих ініціатив, оскільки на законодавчому рівні не унормовано деякі питання,
пов’язані з практичною реалізацією народними депутатами України права на ініціювання певних питань. Зазначимо, що парламентська практика свідчить про відсутність
єдиного підходу щодо оформлення відповідних ініціатив.
Висновки
Отже, підвищення ефективності функціонування Апарату потребує:
- реформування структури Апарату у напрямі посилення ролі секретаріатів комітетів за рахунок відповідного розвантаження
тих підрозділів Апарату, які забезпечують
діяльність парламенту; зменшення кількості підрозділів Апарату (шляхом їх злиття за
ознаками подібності виконуваних функцій),
впорядкування засад їх взаємодії;
- посилення ролі Інституту законодавства
Верховної Ради України у плануванні розвитку законодавства, науково-дослідницькому
забезпеченні діяльності парламенту, його органів, народних депутатів України;
- підвищення кваліфікації кадрів, зокрема
у напрямі їх законотворчої роботи;
- підготовці плану законопроектної роботи;
- реформування системи добору кадрів
для роботи в Апараті, системи оплати їхньої
праці та оцінки діяльності.
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Актуальність теми дослідження підтверджується недостатністю наукових робіт, що
присвячені визначенню та характеристиці
підстав участі представників самоврядних
професій в адміністративному судочинстві,
що у поєднанні з необхідністю комплексного наукового аналізу даного питання обумовлює важливість та своєчасність даної
статті.

В статье раскрыто значение основания
участия представителей самоуправляющихся профессий в административном судопроизводстве; определены критерии классификации оснований участия представителей
самоуправляющихся профессий в административном судопроизводстве; охарактеризованы отдельные основания участия представителей самоуправляющихся профессий
в административном судопроизводстве.

Стан дослідження
Проблеми визначення підстав участі в
адміністративному судочинстві були предметом наукових досліджень таких авторів, як В. Б. Авер’янов, В. М. Бевзенко,
Ю. П. Битяк, М. В. Димитров, В. М. Котенко, О. В. Кощій, А. В. Лужанський,
О. П. Рябченко, О. В. Сонюк та інших. Однак, на сьогоднішній день відсутні дослідження, присвячені визначенню підстав
участі представників самоврядних професій
в адміністративному судочинстві, що ще раз
підкреслює важливість та актуальність запропонованої теми.

Ключові слова: самоврядні професії, представники самоврядних професій, адміністративне судочинство, підстава участі, класифікація підстав участі
в адміністративному судочинстві.

Постановка проблеми
Представники самоврядних професій
беруть участь в адміністративному судочинстві виключно з підстав та за умов, визначених законодавством, зокрема, КАС
України. При цьому, підстави вступу даних
суб’єктів до судового розгляду адміністративних справ у значній мірі визначають
форми та особливості їх процесуальної участі в адміністративному судочинстві, і навпаки – залежно від того, в якій якості залучається до судового розгляду адміністративної
справи представник самоврядної професії,
залежать підстави його участі в цьому судочинстві. Тому аналіз відповідних підстав
є об’єктивною необхідністю в контексті всебічного дослідження участі представників
самоврядних професій в адміністративному
судочинстві.

Мета та завдання дослідження
Метою статті є визначення поняття та
видів підстав участі представників самоврядних професій в адміністративному судочинстві. Для досягнення поставленої мети
необхідно виконати такі завдання: розкрити значення терміну «підстави участі представників самоврядних професій в адміністративному судочинстві»; визначити види
таких підстав залежно від різних критеріїв
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тивного суду будь-якого рівня або вступити
у вже розпочатий за позовом інших суб’єктів
адміністративний судовий процес з метою
захисту власних професійних прав та інтересів, представництва інтересів інших осіб
(клієнтів) або сприяння у встановленні істини у справі.
На основі наведеного визначення, всі
підстави участі представників самоврядних
професій в адміністративному судочинстві
можна класифікувати за такими критеріями: 1) джерелом закріплення: підстави, що
визначені в КАС, та ті, що містяться в спеціальних законах, що регламентують особливості професійної діяльності представника
відповідної самоврядної професії; 2) правовими наслідками: підстави, що створюють
право, та ті, що створюють зобов’язання
участі представника самоврядної професії в
адміністративному судочинстві; 3) процесуальною формою участі представника самоврядної професії в адміністративному судочинстві: підстави, які створюють право (або
обов’язок) звернення до адміністративного
суду із позовом, та ті, на основі яких виникає право (або обов’язок) вступити у вже
розпочатий адміністративний судовий процес.
Зазначимо, що першою та основною
підставою звернення до адміністративного
суду, яка визначена в КАС України, є підсудність адміністративним судам відповідної справи (спору), стороною або учасником
якої є представник самоврядної професії.
Юрисдикція адміністративних судів визначена в ст. 17 КАС України [2]. Аналіз даної
статті дозволяє всі справи, підсудні адміністративним судам, поділити на декілька
груп: 1) спори із суб’єктами державно-владних повноважень (тобто суб’єкт владних
повноважень виступає в справі в статусі відповідача); 2) спори за зверненням суб’єкта
владних повноважень (у цьому разі суб’єкт
владних повноважень виступає у статусі
позивача); 3) спори за участю осіб, які не є
суб’єктами державно-владних повноважень,
однак виконують публічні функції. Представники самоврядних професій можуть
бути учасниками судового розгляду адміністративних справ усіх трьох категорій, однак, у статусі відповідача – тільки в розгляді

класифікації; охарактеризувати підстави
участі представників самоврядних професій
в адміністративному судочинстві.
Виклад основного матеріалу
Перш, ніж визначити конкретні підстави участі в адміністративному судочинстві
представників самоврядних професій, розкриємо значення та зміст досліджуваної категорії.
Так, у теорії права підстави виникнення
правовідносин, у тому числі процесуальних,
називаються юридичними фактами, і визначаються як конкретні життєві обставини,
передбачені нормами права, які зумовлюють виникнення, зміну та припинення правових відносин. Ці факти стають юридичними не в силу якихось особливих внутрішніх
властивостей, а внаслідок визнання їх такими державою, законом [1, с. 129]. Аналогічно
цьому, підставами участі в адміністративному судочинстві слід визнати ті фактичні обставини, на основі яких відповідно до КАС
України, фізичні або юридичні особи, а також органи державної влади, місцевого самоврядування та інші суб’єкти мають право
або зобов’язання вступати в адміністративний судовий процес або звернутися до адміністративного суду для захисту прав, свобод
та інтересів своїх або інших осіб.
У силу особливостей адміністративнопроцесуального статусу представників самоврядних професій, останні можуть брати
участь у судовому розгляді адміністративної
справи як сторони, треті особи, представники та експерти або інші спеціалісти. У залежності від того, яка процесуальна форма
їх участі в адміністративному судочинстві є
характерною в кожному конкретному випадку, слід розрізняти різні її підстави.
Виходячи з вищенаведеного, сформулюємо поняття підстав участі представників
самоврядних професій в адміністративному судочинстві. Вважаємо, що це визначені
в нормах КАС та законах України, що регламентують професійну діяльність представників самоврядних професій, документи, рішення, дії (або бездіяльність) та інші
фактичні обставини, на основі яких виникає
право або обов’язок представника самоврядної професії звернутися до адміністраÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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тивного конфлікту, ці спори можуть бути вирішенні у порядку цивільного судочинства
(спеціалізований суд по вирішенню трудових спорів наразі відсутній).
Рішення, дії та бездіяльність інших
представників самоврядних професій – експертів, аудиторів, арбітражних керуючих
можуть бути оскаржені в порядку цивільного або господарського судочинства.
Зокрема, як зазначає А. В. Лужанський,
висновок судового експерта розглядається
як результат практичної діяльності фахівця-оцінювача, що не є актом державного
чи іншого органу, а тому спори, пов’язані з
оскарженням такого висновку, не підвідомчі
господарським та адміністративним судам
[4, с. 31]. Отже, експертний висновок може
бути оскаржений у порядку цивільного судочинства.
Висновки аудитора (крім податкового аудиту) та дії, рішення чи бездіяльність
арбітражного керуючого можна оскаржити в господарському суді. Про це, зокрема,
йдеться у відповідному законодавстві – законах України «Про аудиторську діяльність»
[5] та «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
[6].
Таким чином, можна дійти до висновку,
що до адміністративного суду можуть бути
оскаржені дії, рішення або бездіяльність
представників самоврядних професій, якщо
виконуються такі умови: 1) представником
самоврядної професії, який видав такі рішення, виконав дії або допустив бездіяльність, є нотаріус (ч. 4 п. 8 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України
від 20.05.2013 № 8 [7]); 2) якщо рішення, дії
або бездіяльність стосуються доступу до публічної інформації (ч. 2 п. 7 КАС України);
3) якщо звіт про оцінку майна, винесений
оцінювачем у виконавчому провадженні і
затверджений керівником Державної виконавчої служби; 4) якщо суб’єктом оскарження виступає орган державної влади, місцевого самоврядування або інший суб’єкт
владних повноважень.
Отже, підсумовуючи характеристику
підстав та умов, за наявності яких рішення, дії та бездіяльність представників самоврядних професій можуть бути оскаржені

справ третьої групи (невладні суб’єкти, що
виконують публічні функції).
Що стосується рішень, дій та бездіяльності адвокатів, експертів, аудиторів, арбітражних керуючих та членів трудового
арбітражу, то їх оскарження здійснюється
за правилами, встановленими для відповідних правовідносин. При цьому, слід врахувати, що правова природа рішень деяких з
цих суб’єктів виключає потребу в їх оскарженні. Зокрема, це стосується рішень та дій
адвоката, оскільки вони повинні бути узгоджені з клієнтом і не можуть суперечити
волі останнього, крім визначених законом
випадків. Подібна правова природа притаманна рішенню трудового арбітражу – про
його обов’язковість сторони домовляються
заздалегідь. Натомість виникає проблема
його примусового виконання. Як зазначає
Н. А. Плахотіна, навіть якщо сторони колективного трудового конфлікту або спору домовилися про обов’язковість рішення
арбітражу, жодного механізму примусового
виконання цього рішення не існує. Не передбачено законодавством і будь-якої відповідальності сторін за невиконання рішення
трудового арбітражу за наявності домовленості про обов’язковість цього рішення.
Тому науковцем пропонується надати рішенню трудового арбітражу силу виконавчого листа (у випадку, якщо сторони домовилися про обов’язковість цього рішення)
[3, с. 109-110]. Одночасно з цим, у сторін колективного трудового конфлікту є право вирішити спір у судовому порядку. Але якщо
рішенню трудового арбітражу буде надано
сили виконавчого документа, то неодмінно
має бути створений механізм його оскарження однією зі сторін (наприклад, у такому
ж порядку, що рішення третейського суду) у
загальному (не адміністративному суді) суді.
Отже, наразі, відсутній механізм оскарження рішень, дій та бездіяльності адвокатів та
членів трудового арбітражу та незалежних
посередників, оскільки вважається, що передумов та необхідності їх оскарження виникнути не може. Але, керуючись загальним
конституційним принципом права кожного
на судовий захист, у разі виникнення спорів
між клієнтом та адвокатом або арбітражним
керуючим та сторонами трудового колек77
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рони адміністративного судового процесу
до представника самоврядної професії для
отримання відповідних публічних послуг
(представництво, оцінка майна тощо) та
укладення договору про надання відповідних послуг; 2) наявність у розпорядженні
представника самоврядної професії відомостей (інформації), які можуть сприяти у
встановленні істини у справ, за умови, якщо
така інформація не становить професійну
таємницю або іншу службову інформацію,
яка не може бути розголошеною представником самоврядної професії.
Правовими підставами участі представника самоврядної професії в адміністративному судочинстві виступають: 1) судовий
виклик (повістка), адресована конкретній
особі; 2) ухвала адміністративного суду про
залучення до справи експерта або спеціаліста для надання експертного висновку або
висновку спеціаліста по конкретній адміністративній справі; 3) договір про надання
публічних послуг представником самоврядної професії.
Адвокати, як представники самоврядних професій, як правило, беруть участь
в адміністративному судочинстві в статусі
представника сторони. В. В. Заборовський
зазначає, що підставою участі адвоката в
судовому процесі є договір про надання
адвокатських послуг (правової допомоги
чи представництва) [8, с. 143]. Однак, на
нашу думку, договір про надання правової
допомоги є лише однією з підстав представництва інтересів адвокатом сторони в
адміністративному судовому процесі. Крім
того, такою підставою є свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю, яке він
повинен пред’явити до адміністративного
суду разом із договором. У разі наявності
у сторони адміністративного судового процесу права на безоплатну правову допомогу відповідно до Закону «Про безоплатну
правову допомогу» [9], підставами представництва адвокатом інтересів таких осіб
є: 1) звернення особи до центру надання
безоплатної правової допомоги за отриманням такої допомоги; 2) рішення центра
з надання безоплатної правової допомоги про надання конкретній фізичній особі
такої допомоги; 3) договір, укладений між

до адміністративних судів, зауважимо, що
основною підставою залучення досліджуваних суб’єктів до участі в адміністративному
судочинстві в статусі відповідача є позов про
оскарження їх дій, рішень або бездіяльності
у випадках передбачених КАС та законами
України. Прицьому, в адміністративному судочинстві діє принцип, згідно з яким суб’єкт
владних повноважень має довести, що його
рішення, дії або бездіяльність були такими, що відповідають закону і не порушують
прав фізичних або юридичних осіб (ч. 2 ст.
71 КАС України), але не уточнюється, чи
розповсюджується цей принцип на спори
з приводу законності рішень, дій або бездіяльності інших публічних осіб (у тому числі,
представників самоврядних професій), які
не є суб’єктами владних повноважень.
Підставою участі представника самоврядної професії в адміністративному судочинстві у статусі відповідача може стати
не тільки подання позову про оскарження
їх дій, рішень або бездіяльності фізичними
або юридичними особами, але і позови про
скасування документа, що підтверджує право на зайняття відповідних видом діяльності (сертифікату, кваліфікаційного свідоцтва
тощо). Суб’єктами звернення з позовом, у
цьому разі, можуть виступати органи державної влади (наприклад, Міністерство юстиції України щодо нотаріусів), а також самоврядні організації (Аудиторська палата
України тощо).
Прийняття адміністративним судом позову, відповідачем у якому зазначена конкретна особа – представник самоврядної
професії, створює правові наслідки, за яких
останній зобов’язаний вступити до адміністративного судового процесу. Подібні
зобов’язання виникають і в тому разі, якщо
представник самоврядної професії залучається до справи в якості експерта (судовий
експерт), спеціаліста (аудитор, оцінювач
тощо), свідка (будь-яка особа) або представника сторони (адвокат). Аналіз ст. ст. 56-59,
65-67 КАС України дозволяє зробити висновок, що фактичними підставами залучення представника самоврядної професії
до участі в адміністративному судочинстві
в зазначеному процесуальному статусі (експерт, спеціаліст та ін.) є: 1) звернення стоÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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влади або місцевого самоврядування чи іншим суб’єктом владних повноважень професійних прав або інтересів представника
самоврядної професії, неправомірного втручання в їх професійну діяльність; 2) виникнення спору щодо надання (або анулювання чи відкликання) фізичній особі свідоцтва
про право на зайняття відповідною професійною діяльністю; 3) виникнення спору
між представником самоврядної професії та
самоврядною організацією; 4) притягнення
представника самоврядної професії до адміністративної або дисциплінарної відповідальності (оскарження цього рішення).
Таким чином, конкретними підставами
участі представників самоврядних професій у різних процесуальних статусах в адміністративному судочинстві є: 1) прийняття
адміністративним судом позову про оскарження рішень, дій або бездіяльності представника самоврядної професії, або про анулювання (відкликання) свідоцтва про право
на зайняття професійною діяльністю та направлення представнику самоврядної професії судової повістки про залучення його
до справи в статусі відповідача; 2) подання
представником самоврядної професії позову
до адміністративного суду про захист своїх
професійних прав та інтересів у відносинах з
органами державної влади, місцевого самоврядування, самоврядними організаціями
та іншими владними суб’єктами; 3) винесення адміністративним судом ухвали про залучення представника самоврядної професії
в статусі експерта, спеціаліста або третьої
особи, що не заявляє самостійних вимог на
предмет спору; 4) укладення договору про
надання публічних послуг (надання правової допомоги, оцінки, проведення експертизи тощо) з представником самоврядних
професій.
Проведений аналіз підстав участі представників самоврядних професій в адміністративному
судочинстві
дозволяє
зробити висновок, що національне законодавство містить ряд недоліків, що на практиці ускладнюють їх розуміння. Для їх
усунення пропонуємо: 1) поширити юрисдикцію адміністративних судів на спори, що
виникають з приводу дій, рішень або бездіяльності невладних суб’єктів, що надають

центром безоплатної правової допомоги та
адвокатом.
Розглянуті вище підстави участі представників самоврядних професій в адміністративному судочинстві обумовлюють виникнення в останніх обов’язку вступити до
судового адміністративного процесу, крім
випадків, коли така участь може зумовити
конфлікт інтересів (за наявності підстав для
відводу та самовідводу). Далі розглянемо
ті підстави, внаслідок яких у представника
самоврядної професії виникає право (а не
обов’язок) вступити в адміністративний судовий процес або звернутися до адміністративного суду із позовом про захист власних
інтересів або прав. До таких випадків належать: по-перше, вступ представника самоврядної професії до адміністративного
судочинства в статусі третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог на стороні позивача або відповідача; по-друге, звернення
представника самоврядної професії до адміністративного суду із позовом у статусі позивача.
Підставою участі представника самоврядної професії в адміністративному судочинстві в статусі третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на
стороні позивача або відповідача є: 1) наявність фактичних даних про те, що рішення
адміністративного суду може вплинути на
їхні інтереси, права, свободи або обов’язки;
2) надходження клопотання від сторони
адміністративного процесу про залучення представника самоврядної професії на
стороні третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору (або зазначення про це в позовній заяві); 3) винесення
суддею адміністративного суду ухвали про
залучення представника самоврядної професії до участі в адміністративній справі в
статусі третьої особи без пред’явлення самостійних вимог за клопотанням сторони або
за власною ініціативою, якщо суддя дійде
до висновку, що рішення суду може вплинути на інтереси, права або обов’язки цього
представника самоврядної професії.
У статусі позивача представник самоврядної професії може подавати позовну
заяву до адміністративного суду з таких
підстав: 1) порушення органом державної
79
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито значення підстави
участі представників самоврядних професій
в адміністративному судочинстві; визначено
критерії класифікації підстав участі представників самоврядних професій в адміністративному судочинстві; охарактеризовано окремі
підстави участі представників самоврядних
професій в адміністративному судочинстві.
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з вирішення колективних розбіжностей /
Н. А. Плахотіна // Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. – 2012. – №25. – С. 105113.
4. Лужанський А. В. Особливості доступу до суду у справах про оскарження оцінки
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5. Про аудиторську діяльність: Закон
України від 22.04.1993 № 3125-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. –
№ 23. – Ст. 243.
6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом:
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Відомості Верховної Ради України. – 1992. –
№ 31. – Ст. 441.
7. Заборовський В. В. Правовий аналіз
підстав участі адвоката в цивільному судочинстві України / В. В. Заборовський // Порівняльне аналітичне право. – 2013. – № 2.
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Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI //
Відомості Верховної Ради України. – 2011. –
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публічні послуги (у тому числі, представників самоврядних професій); 2) у КАС України визначити поняття рішень, дій та бездіяльності невладних суб’єктів, що надають
публічні послуги; 3) у Законі «Про доступ
до публічної інформації» уточнити зміст категорії «інформація, що становить суспільний інтерес». Розширення та конкретизація
підстав участі представників самоврядних
професій в адміністративному судочинстві
сприятиме підвищенню рівня захисту їх
професійних інтересів, а також прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, які
звертаються до них для отримання публічних послуг, що, у свою чергу, є запорукою
підвищення якості професійних послуг, що
надаються представниками самоврядних
професій та рівня відповідальності останніх
перед суспільством та державою.
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міністративно-правового статусу особи в контексті останніх суттєвих змін та перебудови
відносин з владою.
Слід відмітити вагомий вклад у розробку
проблем визначення правового статусу особи
в адміністративному праві здійснили такі вчені-правознавці, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, А.С. Васильєв, І.П. Голосніченко, Р.А. Калюжний,
Л.В. Коваль, А.Т. Комзюк, В.В. Копейчиков,
Н.Р. Ніжник, В.Ф. Опришко, М.Ф. Орзіх,
О.І. Остапенко, В.П. Пєтков, В.О. Селіванов
та інші вчені.
Метою статті є подальша розробка теоретичних напрацювань щодо характеристики
правового статусу особи в якості учасника
відносин у сфері публічного управління.
Традиційно для досліджень складних питань, пов‘язаних із формуванням статусу та
визначення певного місця в системі суб‘єктів
певної галузі права, існує потреба звернутись
до теоретичних основ такої наукової розробки.
У першу чергу, необхідно привести позицію видатного українського вченого-адміністративіста В.Б. Авер‘янова, який дослідив
питання співвідношення категорій «особа»
та «громадянин» у адміністративному праві
в констатував, що вони не є рівнозначними і
найчастіше не збігаються. Проте далі вчений
зазначав, що громадянство, яке виражає певний стан політико-правової належності людини, мають далеко не всі люди. Є так звані
апатриди, особи без громадянства — люди,
котрі втратили громадянство однієї держави
й не набули його в іншій. Крім того, особами,

В статье исследуется сущность административно-правового статуса личности.
Проанализированы теоретические понятия содержания административно-правового статуса, анализируется место и роль
государства в административно-правовых
отношениях и его влияние на реализацию
личностью принадлежащих ей прав, свобод
и исполнение возложенных на неё обязанностей.
Ключові
слова:,
адміністративно-правовий
статус, суб’єкт адміністративного права, адміністративні права і обов’язки, адміністративна
правосуб’єктність, адміністративно-правові відносини.

У нинішніх умовах питання правового
статусу особи в Україні набуває особливої
актуальності. Недосконалість вітчизняного
законодавства, з одного боку, надто ускладнена надбудова системи органів публічної
адміністрації та негативні явища корупції й
владного свавілля з іншого, не дають можливості ефективно реалізувати громадянам та
іншим особам їхні права у взаємовідносини з
владними інституціями. Надмірна бюрократизація процесів діяльності органів публічної адміністрації, подекуди невисокий рівень
професіоналізму персоналу та низький рівень адміністративних послуг спричиняють
проблеми у взаємовідносинах із звичайними
людьми, комфорт яких повинен бути пріоритетом.
Зважаючи на сказане, вважаємо, що своєчасним буде здійснити наукову розробку ад81
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зуються в цей конкретний момент [4, c. 190191]. Павленко П.І. правильно відмічає, що
правовий статус громадянина не може бути
елементом, який встановлюється раз і назавжди, він змінюється та зміцнюється разом
із розвитком суспільства і держави, наповнюється новим, більш глибоким і широким
змістом, збагачується додатковими рисами,
ознаками [5, c. 81-82]. Правовий статус особи в повному об‘ємі характеризується сукупністю прав, свобод і обов‘язків, якими особа
наділяється як суб‘єкт правовідносин, що
виникають у процесі реалізації норм різних
галузей права [6, c. 154]. Цікавим і не зовсім
стандартним видається підхід В.Г. Сокуренко та О.М. Савицька, які стверджують, що
правовий статус, встановлюючи межі можливого і дозволеного поводження людей, тим
самим забезпечує вільну, автономну, суспільно корисну діяльність особистості [7, c. 154].
Особливістю такого підходу є спроба переформатувати відносини конкретної особи з
владою, встановлення правил взаємин між
ними.
Українська вчена М.А. Бояринцева зробила висновок, що правовий статус – це соціально допустимі та необхідні можливості особи не просто як індивіда, а як громадянина
держави, оскільки вони гарантовані авторитетом держави. Зміст правового статусу в цілому визначає межі діяльності громадянина
до інших осіб, колективів, держави, природи, рамки його активної та пасивної життєдіяльності [8, c. 179]. А.Г. Бережнов зазначав,
що правовий статус є серцевиною нормативного вираження основних принципів взаємовідносин між громадянином і державою. За
своєю суттю він є системою еталонів, зразків
поведінки людей, що заохочуються і захищаються від порушень державою і, як правило,
схвалюваних суспільством [9, c. 263]. Для системного урегулювання багатьох структурних
компонентів правового статусу теорія права виробила диференціацію їх за галузевою
ознакою. Мова йде про існування конституційно-правового, цивільного-правового,
адміністративно-правового,
кримінальновиконавчого й інших статусів осіб. За допомогою галузевого спрямування, різні види
статусів характеризують певним чином особу
як учасника правових відносин. Адміністра-

притягуваними до адміністративної відповідальності, можуть бути як іноземці, так і особи без громадянства. Інститут громадянства
опосередковує відносини держави й особи,
оскільки щодо держави особа виступає у специфічній ролі саме її громадянина, а держава,
у свою чергу, адресується до неї не як до людини взагалі, а як до свого громадянина. Цей
фактор значною мірою визначає правовий
статус людини як суб‘єкта адміністративного
права. У контексті адміністративно-правового статусу фізичної особи, за певних обставин, допустиме вживання термінів «суб’єкт» і
«особа» як тотожних поняттю «громадянин»
[1, c.195]. Ми підтримуємо таку позицію вченого і будемо використовувати вищезазначене співвідношення зазначених категорій.
Адміністративно-правовий статус особи
прямо пов‘язаний із загальним правовим статусом і за своєю суттю є спеціальним. Тому
для повноцінного аналізу цього явища коротко зупинимось на загальнотеоретичних
підходах. Також зазначаємо що зважаючи на
достатню наукову розробку теорії прав людини та правового статусу в науці загальної теорії держава та права, ми зупинимось тільки
на найсуттєвіших визначеннях. Отже, правовий статус особи є системою прав, свобод
і обов‘язків, які знайшли своє чітке правове
закріплення в нормах права, що визначають політико-правовий стан особи [2, c. 119].
Таке визначення є класичним і відповідає
традиційним уявленням про статус людини
та громадянина. З цього приводу правильною видається думка Єрмоленка Д.О., який
зазначає, що поняття «людина» і «особа» відрізняються один від одного не за обсягом, а
за змістом, в тому сенсі, що суттєве значення
має соціальна природа людини, яку відображає поняття «особа», що вказує на зв’язок людини з соціальними законами її буття [3, c. 92].
Саме поняття «особа» ми використовуємо у
роботі, зважаючи на її соціальну сутність і інтеграцію до публічних відносин.
З цього приводу у науковій літературі в
частині аналізу правового положення персоніфікованої особи висловлюється думка про
нестабільний індивідуальний правовий статус громадян, особливість якого полягає в
тому, що він відображає зміни в часі: які саме
права і обов‘язки громадян фактично реаліÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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правовідносинах та характеристиці в якості
суб‘єкта адміністративного права.
Особа не може самостійно наділити себе
правами й обов’язками, ставши суб’єктом
адміністративного права, таким вона може
бути визнана тільки відповідними нормами
права [14, c. 90].
У сучасних наукових роботах сформульовано багато визначень адміністративного
права, однак однозначного розуміння цієї
категорії дотепер не вироблено. Це однозначно пов‘язано із надто складною природою адміністративного права.
Є.В. Курінний першочерговим завданням адміністративного права пропонує вважати здійснення правового регулювання
суспільних відносин щодо забезпечення
прав і обов’язків людини під час реалізації
публічних потреб у рамках владно-управлінської діяльності, що охоплюється предметом
адміністративного права. Другим головним
завданням адміністративного права є здійснення правового захисту вказаних вище
відносин, а також регулятивних відносин
інших, передусім “управлінських” правових
галузей [15, c. 109]. Як зазначають Р.С. Мельник та В.М. Бевзенко, адміністративне право становить собою галузь права, яка тісно
пов‘язана з інститутами публічної влади, публічного інтересу та публічного адміністрування. На думку цих вчених, адміністративне право регулює:
- суспільні відносини, які виникають у
зв‘язку із забезпеченням суб‘єктами публічної влади, насамперед публічною адміністрацією, прав і свобод людини та громадянина;
- суспільні відносини, які мають місце
у сфері публічного адміністрування об‘єктів
державної та комунальної власності;
- суспільні відносини, які мають місце у
внутрішньоорганізаційній діяльності органів
публічної влади;
- суспільні відносини у сфері взаємодії
органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства [16, c. 60].
Адміністративно-правовий статус особи формується у рамках тільки тих окремих
груп адміністративно-правових відносин,
які виникають щодо реалізації завдань та
функцій органів публічної адміністрації, і
відносин, пов‘язаних з реалізацією держав-

тивно-правовий статус є галузевим правовим
статусом, який характеризує основні засади
участі особи у якості суб‘єкта адміністративного права або адміністративно-правових
відносин.
Адміністративно-правовий статус як правова категорія ґрунтується на положеннях
загальної теорії права, теорії державного
управління, конституційного, адміністративного права, а також інших галузей наукового знання. Йдеться, в першу чергу, про такі
правові категорії, як правове положення,
правовідношення, механізм правового регулювання, співвідношення права і законодавства [10, c. 14].
Адміністративно-правовий статус громадянина визначається як встановлена законом та іншими нормативно-правовими актами система прав та обов’язків громадянина,
які реалізуються через суспільні відносини
у сфері державного управління та забезпечуються системою юридичних гарантій на
участь в управлінні державними справами і
задоволенні публічних та особистих інтересів
через діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування [8, c. 179].
Д.М. Бахрах під адміністративно-правовим статусом індивідуального суб‘єкта
розуміє правове положення громадян у її
відносинах із суб‘єктами виконавчої влади,
врегульоване нормами державного і адміністративного права. Він є складовою частиною
загального правового статусу громадянина
[11, c. 40]. Інший вчений Ю.А. Тихомиров
зазначав, що адміністративно-правовий статус громадянина – це встановлені законом і
іншими правовими актами права, обов‘язки
і відповідальність громадянина, що забезпечують його участь в управлінні державою і
задоволенні публічних і особистих інтересів
завдяки діяльності державних органів. Причому регламентуються і охороняються як
індивідуальні права громадян, так і публічні
права і їх колективне вираження [12, c. 345346]. В. І. Новоселов стверджує, що громадянином в адміністративному праві слід розуміти «особу (людину), яка не перебуває в
трудових або державно-службових стосунках
з органами управління» [13, c. 17]. Адміністративно-правовий статус особи безпосередньо пов‘язаний із участю в адміністративних
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ціями громадянського суспільства, а також
опосередковано у відносинах, які пов‘язані
у сфері публічного адміністрування об‘єктів
державної та комунальної власності, а інколи
– у відносинах, які мають місце у внутрішньоорганізаційній діяльності органів публічної
влади.
2.
Ми
підтримуємо
позицію
В.Б.Авер‘янова, який у контексті адміністративно-правового статусу фізичної особи, за
певних обставин, допустиме вживання термінів «суб‘єкт» і «особа» як тотожних поняттю «громадянин». Тому при характеристиці
адміністративно-правового статусу використовуються усі зазначені категорії.
3. Специфіка адміністративно-правового
статусу особи обумовлена сукупністю нормативних правових актів, на основі яких він
формується. Це обумовлено широким колом
відносин, які врегульовані адміністративноправовими нормами, що виникають між громадянами і органами виконавчої влади. При
цьому слід зазначити, що юридичне закріплення адміністративно-правового статусу
особи здійснюється не лише матеріальними,
але і процесуальними адміністративно-правовими нормами. При цьому багато правових актів, що регламентують питання адміністративно-правового статусу особи, містять
одночасно і матеріальні, і процесуальні правові норми.
4. У сучасних умовах спостерігається
зміна пріоритету у регулюванні адміністративно-правових відносин у бік акцентуації
державно-владної діяльності на захист осіб.
Сервісний зміст діяльності органів публічного управління повинен стати основою для
ефективної співпраці державних (владних)
інституцій з інституціями громадського суспільства. Здатність особи бути активним
учасником публічного управління повинна
бути належним чином підкріплена на нормативно-правовому рівні, але занадто розгалужена система адміністративного законодавства не дозволяє в повній мірі забезпечити
реалізацію прав конкретної особи.
5. Ми розділяємо занепокоєність вчених
з приводу відсутності в адміністративних
нормативно-правових актах визначення
адміністративної правосуб‘єктності, правоздатності та дієздатності, що, безперечно, не-

но-управлінських функцій виконавчими органами місцевого самоврядування. Внутрішньоорганізаційні та управлінські відносини
здійснюються усередині органів публічної
адміністрації, і тому з правовим статусом особи безпосередньо не пов‘язані. Проте не враховувати цю категорію відносин при характеристиці адміністративно-правового статусу
особи не можна.
Адміністративно-правовий статус визначає особу в якості суб‘єкта адміністративного
права, що характеризує її в якості активного
учасника суспільних відносин, які виникають, розвиваються та припиняються у сфері
публічного управління, адміністрування та
інтегрування (взаємодії) з іншими публічними інституціями. Слід також вказати, що,
крім цього, особа може не тільки впливати
(бути активним учасником) на суспільні процеси, але й бути об‘єктом впливу. У такому
випадку мова йде про вплив управлінських
рішень через правові акти на поведінку конкретних людей у процесі здійснення публічних повноважень та при вступі в публічні
відносини, а також здатність нести адміністративну відповідальність та бути підданим
адміністративним стягненням.
У окремих випадках нормативними актами може бути передбачено залучення приватних осіб до реалізації публічного управління
в окремих сферах. У цьому разі фізичні особи наділяються частиною прав та обов‘язків,
що їх мають службовці (працівники) відповідного органу державної влади або органу
місцевого самоврядування. Під час реалізації
таких прав та виконання обов‘язків фізичні
особи здійснюють публічне управління [16,
c. 133].
Таким чином, можна підсумувати:
1. Аналіз теоретичних напрацювань теоретико-правового та адміністративно-правового змісту правового статусу особи, ми
дійшли до висновку, що адміністративноправовий статус спеціальний правовий статус, який характеризує особу через її права,
обов‘язки та відповідальність у якості суб‘єкта
адміністративного права і забезпечує участь
в суспільних відносинах, які виникають у
зв‘язку із забезпеченням суб‘єктами публічної влади прав і свобод фізичних осіб, при
взаємодії органів публічної влади з інституÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджується сутність адміністративно-правового статусу особи. Проаналізовано теоретичні поняття змісту адміністративно-правового статусу, аналізується
місце і роль держави в адміністративно-правових відносинах та її вплив на реалізацію особи
приналежних йому прав, свобод та виконання
покладених на нього обов’язків.

SUMMARY
In the article researched administrativelaw status of person. The theoretical concepts of
maintenance of administrative-law status are
analysed, also analyzed place and part of State into
administrative-law relations and has influence on
realize by person own rights, freedoms and acting.
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гативно впливає на здатність брати участь у
публічних відносинах через невизначеність
межі «публічної здатності» конкретної особи.
Також закріплення цих важливих категорій
слугуватиме додатковими гарантіями дотримання законності в діяльності органів публічної адміністрації.
6. Включення особи в сферу публічного
управління в якості активного учасника потребує розширення прав у цій сфері, запровадження додаткових гарантій та механізмів
впливу на органи виконавчої влади, а також
процедур оскарження рішень посадових осіб
публічної адміністрації. З іншого боку, існує
потреба у зменшенні владного впливу на
приватну сферу особи, що призведе до розширення прав та свобод осіб та зменшення
свавілля з боку посадових осіб органів публічної адміністрації.
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ÔÀÊÈÐÎÂ Äìèòðèé - ìàãèñòð ïðàâà
Легальное определение понятия «гражданский истец» дано в части (1) ст. 61 УПК
РМ, согласно которой гражданским истцом
признается физическое или юридическое
лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что ему в результате преступления причинен материальный
или моральный ущерб, и которое предъявило в орган уголовного преследования или в
судебную инстанцию гражданский иск к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому
или к лицам, которые несут имущественную
ответственность за деяния подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого. Гражданский
иск рассматривается судебной инстанцией в
ходе производства по уголовному делу, если
размер ущерба бесспорен.
Права и обязанности гражданского истца
установлены ст. 62 УПК РМ.
Гражданский истец в целях поддержания предъявленного им иска имеет право:
1) давать объяснения по предъявленному
иску;
2) представлять и другие материалы для
поддержания своего иска;
3) заявлять отводы лицу, осуществляющему уголовное преследование, судье, прокурору, эксперту, переводчику, секретарю
судебного заседания;
4) подавать заявления, в частности об
обеспечении предъявленного им иска;
5) возражать против действий органа уголовного преследования или судебной инстанции и требовать внесения своих возражений
в протокол соответствующего действия;

Гражданский иск – в уголовном процессе
требование возместить материальный (имущественный) ущерб, предъявленное непосредственно его причинителю (обвиняемому)
или иным лицам, несущим за его действия материальную ответственность; рассматривается совместно с уголовным делом [1, стр. 131].
Данное определение не совсем верно, т.к.
согласно пункту 32) ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова (далее
– УПК РМ) № 122-XV от 14 марта 2003 года
ущерб – моральный, физический или материальный вред, который может быть оценен
в денежном выражении [2]. Поэтому, по нашему мнению, гражданским иском в уголовном процессе следует считать требование
возместить причиненный преступлением
моральный и/или материальный ущерб.
Согласно части (1) ст. 219 УПК РМ гражданский иск в уголовном судопроизводстве
может быть предъявлен физическими или
юридическими лицами, которым был причинен материальный, моральный ущерб или, в
зависимости от обстоятельств, ущерб деловой репутации непосредственно запрещенным уголовным законом деянием (действием
или бездействием) либо в связи с совершением этого деяния.
Под моральным ущербом (вредом) понимаются «нравственные или физические страдания, испытываемые вследствие противоправных действий другого лица» [3].
Гражданский иск предъявляется гражданским истцом к гражданскому ответчику в
порядке, установленном УПК РМ.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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ленное им самим, а также принадлежащее
ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом действие, получать принадлежащие ему подлинники документов.
Гражданский истец обязан:
1) являться по вызову органа уголовного
преследования или судебной инстанции;
2) обеспечить представление копий иска
по числу гражданских ответчиков, участвующих в процессе;
3) представлять по требованию органа уголовного преследования или судебной инстанции имеющиеся у него предметы, документы
и другие средства доказывания, а также образцы для сравнительного исследования;
4) подчиняться законным распоряжениям представителя органа уголовного преследования и председательствующего в судебном заседании;
5) соблюдать установленный в судебном
заседании порядок.
Гражданский истец имеет также другие
права и обязанности, предусмотренные настоящим кодексом.
Гражданский истец может быть вызван и
допрошен в качестве свидетеля.
Гражданский истец реализует свои права и исполняет возложенные на него обязанности лично или, в зависимости от обстоятельств, через представителя. Права
несовершеннолетних гражданских истцов
осуществляют их законные представители в
порядке, предусмотренном УПК РМ.
Легальное определение понятия «гражданский ответчик» дано в части (1) ст. 73
УПК РМ, согласно которой гражданским ответчиком признается физическое или юридическое лицо, на которое в силу закона или
в связи с предъявленным в ходе производства по делу гражданским иском может быть
возложена имущественная ответственность
за причиненный обвиняемым или подсудимым материальный ущерб.
Основные права и обязанности гражданского ответчика установлены ст. 74 УПК РМ.
Согласно части (2) ст. 219 УПК РМ физические и юридические лица, которым ущерб
причинен непосредственно запрещенным
уголовным законом деянием, вправе предъявить гражданский иск о возмещении:

6) знакомиться с протоколами процессуальных действий, произведенных с его участием, и требовать внесения в них дополнений или своих замечаний;
7) знакомиться с материалами уголовного дела с момента окончания уголовного
преследования, выписывать из него любые
сведения, относящиеся к предъявленному
им иску;
8) участвовать в судебных заседаниях, в
том числе в исследовании материалов, касающихся предъявленного им иска;
9) выступать в судебных прениях относительно предъявленного им иска;
10) уведомляться органом уголовного
преследования или судебной инстанцией о
принятии затрагивающих его права и интересы решений и, по желанию, бесплатно получать копии этих решений, а также копию
приговора, постановления или другого окончательного судебного решения;
11) подавать жалобы на действия и решения органа уголовного преследования, а также обжаловать решение судебной инстанции
в части гражданского иска;
12) отозвать жалобу, поданную в порядке
обжалования им или его представителем;
13) подавать возражения на жалобы других участников процесса, высказывать в судебном заседании свои мнения относительно
заявлений, поданных другими участниками
процесса;
14) участвовать в рассмотрении дела судом в обычном порядке обжалования;
15) возражать против незаконных действий другой стороны;
16) иметь представителя и прекращать
его полномочия;
17) возражать против действий председательствующего в судебном заседании;
18) отказаться от предъявленного иска на
любой стадии уголовного судопроизводства
в случае, если это не запрещено законом;
19) получать возмещение расходов, понесенных при производстве по уголовному
делу, и ущерба, причиненного ему незаконными действиями органа уголовного преследования или судебной инстанции;
20) получать обратно имущество, изъятое
у него органом уголовного преследования в
качестве средств доказывания или представ87
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ни физического или юридического лица его
представителями.
Согласно части (1) ст. 77 УПК РМ законными представителями пострадавшего, потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого являются
их родители, усыновители, опекуны или попечители, представляющие в уголовном процессе интересы несовершеннолетних или недееспособных участников.
Согласно части (2) ст. 77 УПК РМ при
отсутствии у пострадавшего, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого или подсудимого законного представителя из числа
лиц, указанных в части (1), орган уголовного
преследования или судебная инстанция назначает его законным представителем орган
опеки и попечительства.
Согласно части (7) ст. 219 УПК РМ в случае смерти физического лица, имеющего
право предъявить гражданский иск в ходе
уголовного судопроизводства, это право переходит к его наследникам, а в случае реорганизации юридического лица – к его правопреемнику.
Согласно части (1) ст. 220 УПК РМ гражданский иск в уголовном судопроизводстве
разрешается в соответствии с положениями
настоящего кодекса.
Согласно части (2) ст. 220 УПК РМ нормы гражданского процессуального права
применяются, если они не противоречат
принципам уголовного судопроизводства и
если нормы уголовного судопроизводства не
предусматривают такие правила.
Согласно части (3) ст. 220 УПК РМ решение по гражданскому иску принимается в соответствии с нормами гражданского права и
иных отраслей права.
При рассмотрении гражданского иска
судебные инстанции обязаны применять те
нормы материального права, которые нарушены преступлением.
Например, если нарушены нормы трудового права (в результате несчастного случая
на производстве работнику причинены тяжкие телесные повреждения), то применяются
нормы трудового права, регулирующие возмещение ущерба, причиненного работнику.
Если нарушены нормы гражданского
права, когда ущерб причинен лицу, не состо-

1) имущества в натуре или стоимости
имущества, утраченного или уничтоженного
при совершении запрещенного уголовным
законом деяния;
2) расходов на покупку утраченного или
уничтоженного имущества или на восстановление качества, товарного вида и починку
поврежденного имущества;
3) выгоды, упущенной в результате совершения запрещенного уголовным законом деяния;
4) морального ущерба или, в зависимости
от обстоятельств, ущерба деловой репутации.
Согласно части (3) ст. 219 УПК РМ материальный ущерб считается причиненным в
связи с совершением запрещенного уголовным законом деяния, если он выражается в
расходах:
1) на лечение потерпевшего и уход за
ним;
2) на погребение потерпевшего;
3) на выплату страхового возмещения,
пособий, пенсии;
4) понесенных в связи с исполнением договора охраны имущества.
Согласно части (4) ст. 219 УПК РМ при
определении размера материального возмещения причиненного морального ущерба
судебная инстанция учитывает физические
страдания пострадавшего, ущерб в области
получения удовольствий и в области эстетических чувств, утрату веры в жизнь, поругание чести, боль от утраты близких родственников и т.п.
Часть (4) ст. 219 УПК РМ, к сожалению,
не устанавливает ни минимального, ни максимального размеров морального ущерба,
что препятствует единообразному применению закона.. По нашему мнению, следует
установить минимальные и максимальные
пределы морального ущерба, причиненного
смертью потерпевших или причинением им
тяжких телесных повреждений.
По нашему мнению, моральный ущерб,
причиненный смертью, должен взыскиваться в размерах от 700000 лей до 1500000 лей,
а ущерб, причиненный тяжким телесным повреждением – от 100000 лей до 700000 лей.
Согласно части (6) ст. 219 УПК РМ гражданский иск может быть предъявлен от имеÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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Согласно части (5) ст. 221 УПК РМ лицо,
не предъявившее гражданский иск в уголовном судопроизводстве, и лицо, гражданский
иск которого был оставлен без рассмотрения, вправе предъявить такой иск в порядке
гражданского судопроизводства. Если гражданский иск был отклонен в рамках гражданского судопроизводства, истец не вправе
предъявить тот же иск в рамках уголовного судопроизводства. В случае отклонения
гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства этот же иск не может быть
предъявлен в порядке гражданского судопроизводства.
Гражданский иск может быть предъявлен и в порядке гражданского судопроизводства, т.е. в соответствии со ст. 33, 331, 38, 39
,85, 166, 167 Гражданского процессуального
кодекса Республики Молдова ( далее – ГПК
РМ) № 235-XV от 30.05.2003 года [5].
Согласно части (1) ст. 222 УПК РМ физическое или юридическое лицо, предъявившее гражданский иск, признается гражданским истцом постановлением органа уголовного преследования или определением
судебной инстанции с вручением ему письменной информации о его правах и обязанностях, предусмотренных статьей 62.
Согласно части (2) ст. 222 УПК РМ в случае, если отсутствуют основания, предусмотренные статьями 219 и 221 для предъявления гражданского иска, орган уголовного
преследования или судебная инстанция своим мотивированным решением отказывает в
признании гражданским истцом физического или юридического лица, предъявившего
гражданский иск, с разъяснением ему права
обжаловать это решение в кассационном порядке.
Согласно части (3) ст. 222 УПК РМ отказ
органа уголовного преследования или судебной инстанции в признании лица гражданским истцом не лишает это лицо права
предъявить гражданский иск в порядке
гражданского судопроизводства.
Согласно ст. 223 УПК РМ установив лицо,
на которое может быть возложена ответственность за ущерб, причиненный запрещенным уголовным законом действием или
бездействием, орган уголовного преследования или судебная инстанция своим решени-

ящему с причинителем ущерба в трудовых
отношениях, то применяются ст. 1398-1423
Гражданского кодекса Республики Молдова (далее – ГК РМ) № 1107-XV от 06.06.2002
года [4].
Согласно части (4) ст. 220 УПК РМ сроки
исковой давности, установленные в гражданском законодательстве, не распространяются
на гражданский иск в уголовном судопроизводстве.
По нашему мнению, часть (4) ст. 220 УПК
РМ следует изменить, установив срок исковой давности для предъявления гражданского иска.
Согласно части (1) ст. 221 УПК РМ гражданский иск в уголовном судопроизводстве
может быть предъявлен на основе письменного заявления гражданского истца или его
представителя в любой момент от начала
уголовного судопроизводства до окончания
судебного расследования.
Согласно части (2) ст. 221 УПК РМ гражданский иск предъявляется к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, к неизвестному лицу, подлежащему привлечению к
ответственности, либо к тому, на кого может
быть возложена ответственность за действия
обвиняемого, подсудимого.
Согласно части (3) ст. 221 УПК РМ в исковом заявлении указываются уголовное дело,
при производстве которого следует рассматривать гражданский иск, кто, к кому и в каком размере предъявляет гражданский иск и
требование о возмещении ущерба. При необходимости гражданский истец может подать
заявление об уточнении гражданского иска.
Статья 221 УПК РМ не предъявляет
особых требований к форме и содержанию
гражданского иска, что облегчает реализацию права на свободный доступ к правосудию, установленного ст. 19 УПК РМ.
Согласно части (4) ст. 221 УПК РМ прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный гражданский иск в случае, если
физическое или юридическое лицо, имеющее право предъявить такой иск, лишено возможности защищать свои интересы.
Гражданский иск о возмещении морального
ущерба прокурор вправе предъявить только
по просьбе потерпевшего, лишенного возможности защитить свои интересы.
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Приговор суда первой инстанции в части
гражданского иска может быть обжалован
гражданским истцом и/или гражданским ответчиком в апелляционном порядке в соответствии со ст. 400-419 УПК РМ
Обжалование приговора суда первой инстанции осуществляется путем подачи апелляционной жалобы в установленный ст. 402
УПК РМ срок.
Апелляционная жалоба согласно части
(1) ст. 405 УПК РМ подается в письменной
форме.
Согласно части (2) ст. 405 УПК РМ в апелляционной жалобе должны содержаться:
1) наименование судебной инстанции, в
которую подается апелляционная жалоба;
2) фамилия и имя апеллянта, его процессуальный статус и адрес;
3) наименование судебной инстанции,
вынесшей приговор, дата его вынесения, фамилия и имя подсудимого, в отношении которого обжалуется приговор;
4) содержание и мотивы требований
апеллянта;
5) указание доказательств и способов, при
помощи которых они могут быть получены,
– в случае ходатайства о сборе новых доказательств. О сборе новых доказательств имеют
право ходатайствовать только прокурор и адвокат, которые не участвовали в рассмотрении дела в суде первой инстанции. Стороны,
участвовавшие в рассмотрении дела в суде
первой инстанции, вправе ходатайствовать о
сборе новых доказательств только в случае,
если о существовании таковых им не было
известно в момент рассмотрения дела или
если судебная инстанция, рассматривавшая
дело по существу, отклонила ходатайство о
их сборе;
6) дата подачи апелляционной жалобы и
подпись апеллянта;
7) перечень документов, прилагаемых к
апелляционной жалобе.
Согласно части (4) ст. 405 УПК РМ апелляционная жалоба подается в судебную инстанцию, приговор которой обжалуется, с
приложением к ней копий по числу участников процесса. Лицо, содержащееся под стражей, может подать апелляционную жалобу
администрации места заключения без приложения копий.

ем признает его гражданским ответчиком с
вручением ему письменной информации о
его правах и обязанностях, предусмотренных статьей 74 УПК РМ.
Рассмотрение гражданского иска судом
первой инстанции регулируется ст. 225 и ст. 354-398 УПК РМ.
Гражданский иск в уголовном судопроизводстве, независимо от размера такого иска,
рассматривается судебной инстанцией, к
компетенции которой относится рассмотрение данного уголовного дела.
При постановлении обвинительного
приговора или приговора о применении
принудительных мер медицинского характера судебная инстанция разрешает и гражданский иск, удовлетворяя его полностью
или частично либо отклоняя.
Если при рассмотрении гражданского
иска возникла необходимость отложить дело
для сбора дополнительных доказательств в
целях определения суммы, подлежащей возмещению гражданскому истцу, судебная инстанция в исключительных случаях может
удовлетворить в принципе гражданский иск
с тем, чтобы впоследствии решение о размере суммы возмещения ущерба было вынесено судебной инстанцией в порядке гражданского судопроизводства.
В случае постановления приговора о прекращении уголовного преследования или
оправдательного приговора по мотивам отсутствия состава преступления судебная инстанция оставляет гражданский иск без рассмотрения в рамках уголовного судопроизводства. Это обстоятельство не является препятствием к тому, чтобы лицо, предъявившее гражданский иск, могло предъявить его
в порядке гражданского судопроизводства.
Согласно ст. 226 УПК РМ наличие вступившего в законную силу решения судебной
инстанции по гражданскому иску в уголовном судопроизводстве, в том числе решения
органа уголовного преследования или судебной инстанции о принятии отказа гражданского истца от иска, а равно и решения
судебной инстанции, которым утверждено
соглашение о примирении сторон в данном
споре, исключает последующее предъявление гражданского иска по тем же основаниям.
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тельное решение в отношении иного деяния, чем то, по которому осужденному было
предъявлено обвинение, за исключением
случаев юридической переквалификации
его действий на основании более мягкого закона;
9) подсудимый был осужден за совершение деяния, не предусмотренного уголовным законом;
10) применены индивидуализированные
наказания в нарушение установленных законом положений;
11) в отношении осужденного ранее было
вынесено окончательное судебное решение
за то же деяние, либо имеется основание,
устраняющее его уголовную ответственность,
либо применение наказания было устранено
новым законом или аннулировано актом амнистии, либо наступила смерть подсудимого,
либо стороны примирились в предусмотренном законом случае;
12) совершенному деянию была дана
ошибочная юридическая квалификация;
13) принят уголовный закон, более благоприятный для осужденного;
14) Конституционный суд признал неконституционным положение закона, примененное в соответствующем деле;
15) международная судебная инстанция
решением по другому делу установила нарушение на национальном уровне прав и свобод человека, которое может быть устранено
и по этому делу;
16) норма права, примененная в обжалованном решении, противоречит решению по
применению этой же нормы, вынесенному
ранее Высшей судебной палатой РМ.

Гражданский истец и/или гражданский
ответчик могут обжаловать определение
апелляционной инстанции (соответствующей апелляционной палаты) в части гражданского иска в кассационном порядке в соответствии со ст. 401, 420-436 УПК РМ.
Основания для обжалования в кассационном порядке установлены частью (1) ст. 427 УПК РМ.
Решения апелляционной инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок,
допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, и апелляционными инстанциями, по следующим
основаниям:
1) не были соблюдены положения, регламентирующие компетенцию по статусу лица;
2) состав суда не соответствовал требованиям закона или были нарушены положения
статей 30, 31 и 33 УПК РМ;
3) судебное заседание не было открытым, за исключением случаев, когда законом
предусмотрено иное;
4) рассмотрение дела состоялось без участия прокурора, подсудимого, а также защитника и переводчика, тогда как согласно
закону их участие обязательно;
5) рассмотрение дела в первой инстанции
или в апелляционной инстанции состоялось
без вызова в установленном законом порядке одной из сторон либо вызов одной из сторон был осуществлен в установленном законом порядке, однако она не смогла явиться и
уведомить судебную инстанцию об этом;
6) апелляционная инстанция не высказалась по всем основаниям, приведенным в
апелляционной жалобе, либо обжалованное
решение не содержит мотивов, на которых
оно основывается, либо его обоснование
противоречит резолютивной части решения,
либо резолютивная часть изложена неясно,
либо судебная инстанция допустила серьезную фактическую ошибку, повлиявшую на
принятое ею решение;
7) судебная инстанция допустила не предусмотренный законом порядок обжалования
либо жалоба подана с пропуском предусмотренного срока;
8) отсутствуют элементы преступления
или судебная инстанция вынесла обвини-
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регіоні. Виявлення проблем, що виникають при застосуванні негласних слідчих
(розшукових) дій, пов’язаних із їх безпосереднім проведенням.
Згідно зі ст. 246Кримінального процесуального кодексу України (далі–КПК)
негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості
про факт і методи проведення яких не
підлягають розголошенню, за винятком
випадків, передбачених КПК. Негласні
слідчі (розшукові) дії проводять у випадках, якщо відомості про злочин і особу,
яка його вчинила, неможливо отримати
іншим способом.КПК України передбачені такі види негласних слідчих (розшукових) дій, як:
– втручання у приватне спілкування: аудіо- і відеоконтроль особи; арешт, огляд і
виїмка кореспонденції; зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж;
зняття інформації з електронних інформаційних систем;
–обстеження публічно не доступнихмісць, житла та іншого володіння особи;
– установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;
– спостереження за особою, річчю абомісцем;
– аудіо- і відеоконтроль місця;
– контроль за вчиненням злочину;
– негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження;
– використання конфіденційного співробітництва;

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся эффективности применения негласных следственных (розыскных) действий
в противодействии преступности. Указаны
причины исследования избранной тематики,
учитывая состояние современного уголовного
процессуального законодательства, а также
уровень преступности в Украине. Исследуются основные проблемы, возникающие при использовании негласных следственных (розыскных) действий, предложены пути их решения.
Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії,
протидія злочинності, попередження злочинів, оперативно-розшукова діяльність, інформація, докази.

При дослідженні негласних слідчих
(розшукових) дій, як ефективного засобу
протидії злочинності в регіоні, слід зазначити, що така протидія включає в себе
дуже широкий спектр засобів і заходів,
спрямованих на врегулювання криміногенної обстановки як в окремому регіоні, так і на території держави в цілому.
У тому числі, такі дії мають бути спрямовані на попередження кримінальних
правопорушень,саме негласні слідчі (розшукові) дії є не лише ефективним засобом
розслідування кримінальних правопорушень, а й їх попередження, виявлення на
стадії готування, що дозволяє уникнути
більшої кількості потерпілих осіб, матеріальних збитків тощо.
Метою даної статті є дослідження можливостей застосування негласних слідчих
(розшукових) дій у протидії злочинності в
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

92

Âåïðèöüêèé Ð.Ñ. - Âèêîðèñòàííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ)...

ють забезпечувати оптимальні шляхи використання у кримінальному процесуальному провадженні інформації, здобутої із
застосуванням негласних сил і засобів[2, с
57].Інформація, отримана внаслідок здійснення негласних слідчих (розшукових)
дій, завжди є корисною, навіть в тому випадку, коли вона не може бути використаною як прямі докази. Часто така інформація носить орієнтуючий характер та може
спрямовувати виконавців негласної слідчої
(розшукової) дії на правильний шлях розслідування кримінальних правопорушень,
сприяти побудові більшої кількості версій,
підтвердження або спростування деяких
обраних слідством версій.
Навколо питання доцільності запровадження та використання негласних
слідчих (розшукових) дій точиться чимало наукових дискусій та обговорень з боку
практичних працівників, однак, на думку
автора дослідження, такий крок для сучасної криміногенної обстановки, яка склалася в Україні, слід відзначити позитивним
моментом. Динаміка росту злочинності в
окремих регіонах вказує на те, що застосування негласних слідчих (розшукових) дій
не набуло професійного рівня використання, підтвердженням цього виступають статистичні дані, що вказують на тенденцію
росту вчинених кримінальних правопорушень, так, наприклад,порівняно з 2013
роком у 2014 році суттєво зросла кількість
особливо тяжких (з 13776 до 25872, або на
87,8%) кримінальних правопорушень. Найвища динаміка росту – у Донецькій (у 7,1
разів), Луганській (у 4,5 разів), Дніпропетровській (на 35,8%), Кіровоградській (на
35,4%), Рівненській (на 22,4%), Черкаській
(на 22,3%), Тернопільській (на 20,7%), Чернівецькій (на 20,4) областях.Більше ніж
учетверо збільшилось число злочинів проти волі, честі та гідності особи (у 4,6 рази).
За період часу з січня по червень 2014
року повідомлено про підозру по 192 із 315
особливо тяжких кримінальних правопорушень, 1693 із 3 тисяч 900 тяжких кримінальних правопорушень. Згідно зі статистичними даними Інформації про стан
законності в Харківській області за перше
півріччя 2014 року порівняно з аналогіч-

– виконання спеціального завдання з
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації [1].
Негласні слідчі (розшукові) дії забезпечують високі можливості правоохоронних
органів у протидії тяжких та особливо тяжких злочинів, це зокрема стосується злочинних посягань на власність, незаконного
обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів, контрабанди, незаконних дій у сфері економіки, прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
тощо. Позитивним слід відмітити, що результати негласних слідчих (розшукових)
дій можуть бути використані у доказуванні,
так протоколи щодо проведення негласних
слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних
засобів, вилучені під час їх проведення речі
і документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших
слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування; особи, які проводили
негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, можуть бути допитані як свідки. Із вищевказаного випливає,
що інформація, отримана в результаті проведення негласних слідчих (розшукових)
дій має таку ж доказову силу , що й інформація отримана в результаті проведення
слідчих (розшукових) дій, які проводяться
в гласному порядку, та є не менш корисною
у протидії злочинності, більше того, на думку автора дослідження, саме прихованість
факту проведення, сил та засобів негласних
слідчих (розшукових) дій дає всі підстави
стверджувати, що у багатьох випадках застосування негласних слідчих (розшукових) дій є більш доцільним ніж проведення
гласних заходів, передбачених КПК України. Це, у першу чергу, пов’язано із латентністю злочинів, організованістю правопорушників, корумпованістю гілок державної
влади, а також правоохоронних органів.
Негласні слідчі (розшукові) дії в оновленій системі кримінального процесу ма93
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ня про їх проведення та використання
отриманих результатів [5, ст. 86].До того
ж запровадження негласних слідчих (розшукових) дій надає можливість правоохоронним органам на основі процесуального закону використовувати цілий спектр
заходів і засобів, які раніше можна було
проводити тільки в рамках оперативнорозшукової діяльності. Спираючись на
статистичні дані та спілкування з працівниками органів внутрішніх справ, можна
сказати про недостатнє використання вищевказаних можливостей. Це зумовлено
рядом факторів, у тому числі: недостатнім
фінансовим забезпеченням практичних
підрозділів органів внутрішніх справ з
боку держави, недосконалістю нормативно-правового забезпечення такої діяльності, відсутністю практичних і теоретичних навиків проведення таких дій, у тому
числі із застосуванням спеціальних технічних засобів працівниками слідчих та оперативних підрозділів органів внутрішніх
справ, складність процедури отримання
дозволу на проведення таких дій тощо.
Зазначені вище твердження про ефективність, можливості, результати, яких можна
досягнути по конкретному кримінальному
провадженню та у протидії злочинності в
цілому, застосовуючи негласні слідчі (розшукові) дії, а також необхідність відповідального підходу до їх проведення, що
зумовлено обмеженням конституційних
прав та свобод особи, дозволяють зробити
висновок про необхідність реагування на
вказані проблеми. Так, доцільним було б
запровадити якомога більше практичних
і теоретичних рекомендацій за участю фахівців кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності щодо здійснення негласних слідчих (розшукових)
дій, такі рекомендації мають бути дієвими,
викликати інтерес з боку практичних працівників, якомога якісніше відображати
постановку та вирішення проблем, що виникають при застосуванні таких дій. Належне забезпечення спеціальними технічними та оперативно-технічними засобами
практичних підрозділів ОВС, а також підготовка кваліфікованих працівників із застосування такої техніки, безумовно, стало

ним періодом минулого року збільшилася
кількість кримінальних правопорушень у
сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (на 14,7 %). Зросла кількість правопорушень щодо незаконного
виробництва, виготовлення, перевезення
чи пересилання наркотичних засобів або їх
аналогів без мети збуту (на 20,7 %). Такий
стан злочинності свідчить про потребу у
ефективних та адекватних заходах протидії, якими і є негласні слідчі (розшукові) дії.
Не можна залишати поза увагою той
факт, що при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій найчастіше застосовуються обмеження конституційних прав
та свобод людини і громадянина, тому
дуже важливим є те, щоб розслідування
одного кримінального правопорушення не
призвело до вчинення іншого, тільки вже з
боку працівника правоохоронних органів.
Конституцією та спеціальними законами
України не дозволяється збирання, збереження та використання і розповсюдження
інформації, яка не має відношення до цілей
і завдань оперативно-розшукової діяльності. Обмеження конституційних прав і свобод розглядається як виняток із загального
положення про необхідність їх найбільш
повного і всебічного захисту. Застосування обмежень допускається при дотриманні
ряду вимог і в суспільно значимих цілях, заради захисту яких і здійснюється тимчасове обмеження прав людини [3, ст. 144,146].
Конституційні гарантії дотримання прав
людини під час проведення контролю за
вчиненням злочину закріплені нормами
кримінального процесуального закону, які
встановлюють порядок його організації, захисту отриманої інформації, та визначеними законом процедурами, що забезпечують
можливість оскарження дій суб’єктів досудового розслідування [ 4, ст. 17].
Досліджуючи негласні слідчі (розшукові) дії у розрізі протидії злочинності, слід
звернути увагу на думку О.М. Чистолінова та В.О. Черкова, які визначають такі
їх ознаки, як: спрямованість на збирання
(перевірку) доказів, специфічний суб’єкт
проведення, необхідність збереження таємниці про факт та методи проведення,
спеціальний порядок прийняття рішенÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються питання, що стосуються ефективності застосування негласних
слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності.
Викладено причини дослідження вказаної тематики з огляду на стан сучасного кримінального
процесуального законодавства, а також рівень
злочинності в Україні. Досліджуються основні
проблеми, що виникають при використанні негласних слідчих (розшукових) дій, запропоновані
шляхи їх вирішення.
б кроком до більш ефективного проведення всіх видів негласних слідчих (розшукових) дій.
Як підсумок, виділимо, що проблематика застосування негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності в регіоні потребує ґрунтовного дослідження.
Вже існуючі результати досліджень вчених
у цій сфері, а також напрацювання і досвід
працівників практичних підрозділів дозволяють зробити висновок про ефективність
застосування таких дій, адже вони дозволяють не лише виявити, розслідувати, припинити, а й попередити найбільш тяжкі та
латентні кримінальні правопорушення.

95

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÇÂ’ßÇÎÊ ÑÓÑÏ²ËÜÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ,
ßÊ² ª ÎÁªÊÒÎÌ ÇËÎ×ÈÍ²Â ÏÐÎÒÈ ×ÅÑÒ²
ÒÀ Ã²ÄÍÎÑÒ² ÎÑÎÁÈ

ÁÎÐÒÍÈÊ Âàëåíòèí Àíàòîë³éîâè÷ - Ì³æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ
ïåðñîíàëîì
ÓÄÊ.343.4
або в формі пасивній – в бездіяльності» [1,
с. 185, 198]. Натомість, соціальний зв’язок,
за словами вченого, знаходить свій прояв
у певних діях суб’єктів суспільних відносин або в позиції, стані, які займає певний
суб’єкт щодо інших членів суспільства чи
всього суспільства в цілому . Таким чином,
соціальний зв’язок – це прояв активної
чи пасивної поведінки (дії, бездіяльності
або стану) учасників суспільних відносин.
Безумовно, такий прояв охоплює і обмін
інформацією між учасниками суспільних
відносин, але це є лише окремою формою
соціального зв’язку, яка також проявляється через дії, бездіяльність чи стан учасників суспільних відносин.
Разом із цим слід зауважити, що оскільки суспільні відносини є стійкими усталеними відносинами, то природно, що соціальний зв’язок як складовий елемент
суспільних відносин повинен також бути
стійким та сталим. У цьому зв’язку можемо зробити припущення, що соціальним
зв’язком слід визнавати не будь-яку поведінку учасників, а тільки ту, яка характеризує їх стійку взаємодію між собою з приводу предмета суспільних відносин.
Схожа позиція відображається також
у працях В.К. Глістіна, за словами якого
реальний зв’язок полягає в поведінці (діях
чи бездіяльності), яка ставить учасників
суспільних відносин у певний стан їх субординації стосовно зв’язку з конкретними предметами, соціальними цінностями
та один з одним. При цьому соціально зна-

Исследуя социальную связь общественных
отношений, которые являются объектом
преступлений против чести и достоинства
личности можно констатировать, что он состоит из двух компонентов.
Первый компонент - это состояние физического лица, которое характеризуется наличием у лица субъективного права на уважение
его чести и достоинства, и второй компонент
- это поведение других участников общественных отношений (совершение или не совершение цели действий), которая заключается в
не нарушении права физического лица на уважение его чести и достоинства.
Метою даної статті є дослідження соціального зв’язку суспільних відносин, які є
об’єктом злочинів проти честі та гідності
особи.
Соціальний зв’язок, як елемент суспільних відносин, – це зв’язок між суб’єктами
(учасниками) таких відносин. Останні ж
взаємодіють між собою з приводу предмета суспільних відносин задля реалізації
власних потреб та інтересів. Соціальний
зв’язок – це, по суті, суспільні відносини у
їх власному розумінні, що, на нашу думку,
уособлюється взаємодією учасників. Така
взаємодія може проявлятися у відповідній
активній чи пасивній поведінці учасників суспільних відносин. Як стверджував Є.А. Фролов: «Суспільні відносини складаються із
поведінки людей, незалежно від того, чи
виражається вона в активній формі – в діях,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015
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з приводу предмета суспільних відносин.
Водночас, конкретна поведінка учасників
суспільних відносин (їх дії, бездіяльність
чи стан) – це, по суті, тільки зовнішнє вираження соціального зв’язку.
Разом із цим зауважимо, що поведінка
учасників суспільних відносин направлена
на реалізацію власних потреб та інтересів,
через що і виникає соціальний зв’язок та
суспільні відносини в цілому. Тобто реалізація власних потреб та інтересів учасників суспільних відносин є передумовою
виникнення соціального зв’язку. Прицьому важливо, що потреби та інтереси
учасників обов’язково повинні стосуватися предмета суспільних відносин і носити
спільний характер. Відтак, необхідність
реалізації власних потреб та інтересів
учасників щодо предмета суспільних відносин підштовхує їх до взаємодії між собою, яка, у свою чергу, й виражається у
відповідній поведінці (діях, бездіяльності
чи стані) учасників щодо предмета суспільних відносин.
Підсумовуючи викладене вище, можемо виділити наступні ознаки соціального
зв’язку:
1) двосторонність соціального зв’язку;
2) стійкість та тривалість соціального
зв’язку;
3) зовнішнє вираження соціального
зв’язку у відповідній поведінці (діях, бездіяльності чи стані) учасників щодо предмета суспільних відносин;
4) передумовами виникнення соціального зв’язку є потреби та інтереси учасників, що стосуються предмета суспільних
відносин.
Прицьому всі вказані ознаки, на нашу
думку, є невід’ємними ознаками соціального зв’язку будь-яких суспільних відносин. Безумовно, можна виділити значно
більше таких ознак, деталізувати та розширити їх зміст, утім перераховані вище
ознаки є основними (базовими) для визначення соціального зв’язку будь-яких суспільних відносин.
Оскільки соціальним зв’язком є дії, бездіяльність чи стан учасників суспільних
відносин, то такий зв’язок не може самостійно піддаватися протиправному впливу

чимий є тільки той зв’язок, який породжується діями чи бездіяльністю і тільки тоді,
коли діяння утворює зв’язок щонайменше
між двома суб’єктами [2, с. 60]. Таким чином, деякі діяння не утворюють соціального зв’язку, вони не мають значення ні для
права ні для суспільства.
У тім, на нашу думку, до характеристик
соціального зв’язку слід відносити не тільки те, що він може виникати щонайменше між двома суб’єктами (учасниками) та
те, що він характеризує певне ставлення
учасника суспільних відносин до предмета таких відносин, але й те, що соціальний
зв’язок полягає у сталій (тривалій) взаємодії учасників суспільних відносин. Іншими
словами, соціальний зв’язок це не просто
активна чи пасивна поведінка учасників
суспільних відносин, а процес довготривалої, сталої взаємодії таких учасників між
собою щодо предмета суспільних відносин.
Наприклад, суспільні відносини у сфері господарської діяльності характеризуються сталістю та тривалістю зв’язків
суб’єктів господарювання між собою,
зв’язків з державою, органами місцевого самоврядування, зв’язків з іншими
фізичними чи юридичними особами, які
виникають саме з приводу господарської
діяльності відповідного учасника суспільних відносин.
Із цього випливає, що далеко не кожна поведінка (дії, бездіяльність чи стан)
учасників суспільних відносин утворює
соціальний зв’язок і може розглядатися
як складова частина суспільних відносин.
У цей же час однакова за своєю формою поведінка учасників суспільних відносин може породжувати або не породжувати зв’язку між ними. Йдеться про те, що в
одних випадках одні й ті самі діяння породжують соціальний зв’язок, оскільки є соціально значимими та виражають тривалу,
сталу взаємодію учасників суспільних відносин між собою, а в іншому – ні.
Таким чином, приходимо до висновку, що соціальний зв’язок, як складовий
елемент суспільних відносин, – це, перш
за все, стійкий тривалий процес взаємодії
учасників суспільних відносин між собою
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суспільних відносин зобов’язані не порушувати таке право фізичної особи.
Продовжуючи дослідження соціального зв’язку суспільних відносин, які є
об’єктом кримінально-правової охорони
честі та гідності особи, слід детальніше
розглянути кожен із його двосторонніх
компонентів.
Так, на перший погляд здається, що
під володінням фізичною особою правом
на повагу до власної честі та гідності розуміється право фізичної особи вимагати від
інших учасників суспільних відносин належної поведінки, яка виключає посягання на її честь та гідність (виключає приниження честі та гідності особи). Однак, ми
вважаємо, що володіння правом на повагу
до честі та гідності особи слід розглядати
не як певну можливість, а як стан самої фізичної особи.
Так, право на повагу до власної честі
та гідності, за словами Д.Д. Луспеника та
М.Н. Малеіної, є абсолютним суб’єктивним
правом особи [4, с. 6;]. У свою чергу,
суб’єктивне право дає особі ряд можливостей:
– вчиняти або не вчиняти певні дії
(право на свої дії);
– вимагати від інших учасників суспільних відносин вчинення чи невчинення
певних дій (право на чужі дії);
– звертатися до держави за забезпеченням, захистом чи примусом свого права
(право на забезпечувальні дії держави) [5,
с. 68].
Право особи на повагу до власної честі та гідності випливає, по-перше, із самої суті поняття «честь та гідність», що
обов’язково повинно характеризуватися
певною повагою до особистісних якостей людини. Як законодавче закріплення цього, Конституція України відносить
честь та гідність особи до найважливіших соціальних цінностей, а ст. 297 Цивільний Кодекс України безпосередньо
закріплює право на повагу до честі та
гідності особи.
Відтак обґрунтовано, що можливість
вимагати від інших учасників суспільних
відносин необхідної поведінки є тільки
однією зі складових самого суб’єктивного

«ззовні», адже вплинути на поведінку учасника «ззовні», його дії чи бездіяльність,
без впливу на самого учасника неможливо. Тому соціальний зв’язок окремо від
інших елементів суспільних відносин не
може бути об’єктом злочину. Таку позицію
підтримує зокрема Є.В. Лащук, який під
соціальним зв’язком розуміє одну із форм
обміну інформацією між суб’єктами соціального зв’язку [3, с. 40].
Отож під соціальним зв’язком, на нашу
думку, слід розуміти стійку, тривалу двосторонню взаємодію учасників, яка виникає з приводу реалізації їх потреб чи інтересів щодо предмета суспільних відносин і виражаються у діях, бездіяльності чи
стані таких учасників. Саме таке розуміння соціального зв’язку і закладається нами
в основу дослідження соціального зв’язку
суспільних відносин, які є об’єктом кримінально-правової охорони честі та гідності
особи.
Досліджуючи соціальний зв’язок суспільних відносин, які є об’єктом кримінально-правової охорони честі та гідності
особи, слід зазначити, що такий зв’язок,
як і соціальний зв’язок, будь-яких інших
суспільних відносин, є двостороннім. Так,
соціальний зв’язок повинен відображати
взаємодію учасників, стосовно предмету
суспільних відносин, а взаємодія, як така,
можлива лише за умов двосторонності.
Тобто за умов одночасної дії, бездіяльності
чи стану (наявності ознак) учасників стосовно предмета суспільних відносин.
У контексті суспільних відносин, які є
об’єктом кримінально-правової охорони
честі та гідності особи, соціальний зв’язок
полягає у наступному:
1) володіння фізичною особою правом
на повагу до її честі та гідності;
2) непорушення іншими учасниками
суспільних відносин (суспільством, його
частиною чи формою організації, державою в особі державного апарата, фізичною
чи юридичною особою) права фізичної
особи на повагу до її честі та гідності.
Таким чином, бачимо, що, з одногобоку, соціальний зв’язок полягає у тому, що
фізична особа володіє правом на повагу до
її честі та гідності, а з іншого – учасники
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особи (наявність суб’єктивного права на
повагу до її честі та гідності) притаманний
кожній фізичній особі протягом всього
життя і не може бути обмежений чи призупинений з будь-яких підстав. Прицьому,
наявність суб’єктивного права фізичної
особи на повагу до її честі та гідності не
пов’язується із наявністю чи відсутністю
інших ознак чи станів фізичної особи (віку,
можливості відповідати за зобов’язаннями
чи нести відповідальність за правопорушення тощо).
Таким чином компонентом соціального
зв’язку суспільних відносин, які є об’єктом
кримінально-правової охорони честі та
гідності особи, є стан фізичної особи,
який характеризується наявністю в особи
суб’єктивного права на повагу до її честі та
гідності. Такий стан притаманний кожній
фізичній особі протягом всього життя і не
може бути обмежений чи призупинений з
будь-яких підстав.
Водночас другим компонентом соціального зв’язку є поведінка інших учасників суспільних відносин (вчинення чи не
вчинення ними дій), яка полягає у непорушенні права фізичної особи на повагу до
її честі та гідності. Така поведінка інших
учасників суспільних відносин випливає
безпосередньо із норм Конституції України, що, по-перше, визнають честь та гідність особи найвищими соціальними цінностями (ст. 3), а по-друге встановлюють
обов’язок кожної людини неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і
гідність інших людей (ст. 68). Тому, по суті,
поведінка інших учасників суспільних відносин (суспільства, його частини чи форми
організації, держави в особі державного
апарату, юридичної та фізичної особи) обумовлюється не тільки суб’єктивним правом фізичної особи на повагу до її честі та
гідності, але й конституційним обов’язком
кожного не посягати на честь та гідність
інших людей.
У свою чергу, під поведінкою інших
учасників суспільних відносин, яка полягає у не порушенні права фізичної особи
на повагу до її честі та гідності, слід розуміти вчинення чи невчинення цими учасни-

права і не може збігатися із володінням
цього права.
Безумовно, у правовій науці висловлюються також дещо інші точки зору,
відповідно до яких право на повагу до
честі та гідності особи відноситься не до
суб’єктивних прав, а є елементом правоздатності особи [6, с. 199]. Проте, ми все
таки підтримуємо позицію тих вчених, які
вважають право особи на повагу до її честі
та гідності суб’єктивним правом. Пояснюється це перш за все тим, що суб’єктивне
право, на відміну від правоздатності особи,
полягає не тільки у можливості бути носієм відповідного права, але й в обов’язках
інших учасників суспільних відносин, що
стосуються дотримання чи непорушення
відповідного суб’єктивного права особи
(другий компонент соціального зв’язку досліджуваних суспільних відносин).
У свою чергу, саме володіння фізичною
особою певним суб’єктивним правом базується на здатності фізичної особи мати
всі особисті немайнові права, встановлені
Конституцією України чи іншими законами. До таких прав, зокрема, відноситься і
право фізичної особи на повагу до її честі
та гідності.
У цьому зв’язку, володіння правом
на повагу до честі та гідності полягає не
стільки у можливості вимагати від інших
учасників суспільних відносин належної
поведінки, скільки у наявності в особи самого права на повагу до її честі та гідності. Тоді як можливість вимагати від інших
учасників суспільних відносин належної
поведінки є, по суті, складовою досліджуваного суб’єктивного права особи. Натомість наявність у фізичної особи права на
повагу до її честі та гідності характеризує
стан особи.
Як було аргументовано вище, право
особи на повагу до її честі та гідності є
суб’єктивним правом фізичної особи, яке
належить будь-які й фізичній особі з моменту її народження до моменту її смерті,
є невід’ємним та не залежить від віку, статі, походження, інтелектуальних чи вольових здібностей особи, її громадянства, політичних або релігійних переконань тощо.
Із цього випливає, що такий стан фізичної
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ками будь-яких, не заборонених законом,
дій, які не посягають на право особи на
повагу до її честі та гідності. Іншими словами, це можливість учасників суспільних
відносин вчиняти або не вчиняти будь-які
не заборонені законом дії, які не посягають на досліджуване право фізичної особи.
Характерно, що така поведінка може бути
як активною (дія), так і пасивною (бездіяльність), що не впливає на зміст соціального зв’язку.
У відповідності з цим іншим компонентом соціального зв’язку суспільних відносин, які є об’єктом кримінально-правової
охорони честі та гідності особи, слід визнавати будь-яку не заборонену законом активну чи пасивну поведінку інших учасників суспільних відносин, за винятком тієї,
яка посягає на право фізичної особи на повагу до її честі та гідності.
При цьому зазначимо, що соціальний
зв’язок досліджуваних суспільних відносин, як і соціальний зв’язок будь-яких
інших суспільних відносин, характеризується стійкістю та тривалістю. Так, право
на повагу до честі та гідності особи є абсолютним невід’ємним суб’єктивним правом фізичної особи, яке належить кожній
фізичній особі протягом всього її життя. Із
цього випливає, що суспільні відносини,
які виникають з приводу суб’єктивного
права фізичної особи на повагу до її честі та гідності фактично існують протягом
всього життя фізичної особи. Окрім того,
оскільки таке суб’єктивне право притаманне кожній фізичній особі без винятку,
то соціальний зв’язок цих суспільних відносин є не тільки тривалим, але й стійким,
адже широке коло учасників унеможливлює динамічність швидкоплинність та
можливість швидкої зміни соціального
зв’язку між такими учасниками.
У свою чергу, передумовами соціального зв’язку досліджуваних суспільних відносин є, з одного боку, інтерес фізичної
особи, щодо реалізації свого суб’єктивного
права на повагу до її честі та гідності, а з
іншого – потреба інших учасників суспільних відносин (суспільства, його частини
чи форми організації, держави в особі державного апарату, юридичної чи фізичної
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особи) діяти (без діяти) таким чином, щоб
не порушувати суб’єктивне паво фізичної
особи на повагу до її честі та гідності. Саме
вказаний інтерес фізичної особи та потреба інших учасників суспільних відносин,
на наш погляд, і обумовлюють їх зв’язок
(взаємодію) щодо предмета суспільних відносин, тобто фактично є передумовами соціального зв’язку.
Отже, дослідивши зміст та компоненти
соціального зв’язку суспільних відносин,
які є об’єктом кримінально-правової охорони честі та гідності особи, ми приходимо до таких висновків. Соціальний зв’язок
обов’язково є двостороннім процесом взаємодії учасників суспільних відносин, що
виражається в їх діях, бездіяльності чи
відповідному стані стосовно предмета суспільних відносин (див. рис. А.1). У зв’язку
з цим соціальний зв’язок повинен бути
представлений двома компонентами, які,
власне, і є двома сторонами процесу взаємодії учасників суспільних відносин. Першим із цих компонентів є стан фізичної
особи, який характеризується наявністю у
неї суб’єктивного права на повагу до її честі та гідності. Вказаний стан притаманний
кожній фізичній особі протягом всього
життя і не може бути обмежений чи призупинений з будь-яких підстав. Другим
компонентом цього соціального зв’язку є
будь-яка не заборонена законом активна
чи пасивна поведінка інших учасників суспільних відносин (суспільства, його частини чи форми організації, держави в особі
державного апарату, юридичної чи фізичної особи), за винятком тієї, яка посягає на
право фізичної особи на повагу до її честі
та гідності.
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АНОТАЦІЯ
Досліджуючи соціальний зв’язок суспільних
відносин, які є об’єктом злочинів проти честі
та гідності особи, можна констатувати , що він
складається з двох компонентів.
Перший компонент – це стан фізичної особи, який характеризується наявністю в особи суб’єктивного права на повагу до її честі та
гідності, та другий компонент – це поведінка
інших учасників суспільних відносин(вчинення
чи невчинення мети дій) яка полягає у не порушенні права фізичної особи на повагу до її честі
та гідності.

SUMMARY
Studying social communication of social
relations that are the subject of crimes against
honor and dignity we can say that it consists of two
components.
The first component is a state of an individual,
which is characterized by a subjective individual
right to respect for his honor and dignity, and
the second component is the behavior of other
participants in social relations (committing or not
committing purpose actions) which does not violate
physical person right to respect for his honor and
dignity.
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Статья посвящена исследованию порядка
рассмотрения и разрешения следственным судьей ходатайства следователя, прокурора о наложении денежного взыскания. На основании
результатов анализа норм уголовного процессуального закона и теоретических положений
обосновывается целесообразность расширения
нормативно закрепленного круга участников
судебного заседания по разрешению указанного вопроса. Определяется круг обстоятельств,
подлежащих установлению следственным судьей в ходе рассмотрения ходатайства о наложении денежного взыскания.
Ключові слова: грошове стягнення, накладення
грошового стягнення, клопотання, ухвала, слідчий,
прокурор, слідчий суддя.

Постановка проблеми
Норми ч. 2 ст. 144, ст. ст. 145 і 146
КПК України визначають порядок накладення грошового стягнення, нормативне
закріплення якого забезпечує реальне та
ефективне застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Прицьому вказані норми чинного кримінального процесуального закону, на відміну від норм КПК України 1960 року,
чітко визначають етапи, з яких складається порядок накладення грошового стягнення, та диференціюють їх зміст залежно від стадій кримінального провадження
та суб’єктів ініціювання розгляду та вирішення питання про застосування цього
заходу забезпечення кримінального провадження.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

Так, під час досудового розслідування, з
огляду на норму ч. 2 ст. 144 КПК України,
ініціювати накладення грошового стягнення вправі слідчий, прокурор і слідчий суддя. При цьому ініціювання розгляду та вирішення питання про застосування даного
заходу забезпечення кримінального провадження слідчим, прокурором здійснюється
шляхом складення ними і подання слідчому судді письмового клопотання про накладення грошового стягнення, яке підлягає
розгляду у порядку, визначеному ст. 146
КПК України. Розгляд і вирішення клопотання про накладення грошового стягнення слідчим суддею виступає самостійним
етапом у структурі порядку застосування
даного заходу забезпечення кримінального
провадження під час досудового розслідування, проте нормами кримінального процесуального закону він не врегульований
достатньо вичерпно, що призводить до
виникнення проблем у правозастосовній
практиці.
Стан дослідження
Дослідженню правової природи, підстав і процесуального порядку накладення
грошового стягнення присвячена значна
кількість праць учених-процесуалістів. Зокрема, вказані питання розглядають М. Гафізов, І. Гловюк, Н. Карпов, С. Ковальчук,
Ю. Кузовенкова, А. Штанько та інші вітчизняні і зарубіжні науковці. Проте, порядок
застосування даного заходу забезпечення
кримінального провадження в юридичній
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літературі досліджений недостатньо повно,
а самостійні дослідження проблемних питань, які виникають під час розгляду та вирішення слідчим суддею клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення, не проводилися взагалі.
Викладене зумовлює необхідність постановки в якості мети цієї статті дослідження порядку розгляду та вирішення слідчим
суддею клопотання слідчого, прокурора
про накладення грошового стягнення.
Виклад основного матеріалу
За загальним правилом, визначеним ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення подається до місцевого суду,
у межах територіальної юрисдикції якого
знаходиться орган досудового розслідування. З огляду на норми ч. ч. 2 і 3 ст. 35 КПК
України, клопотання про накладення грошового стягнення, що подається до суду,
підлягає обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, яка
здійснюється працівниками апарату відповідного суду в день надходження таких
матеріалів. Визначення слідчого судді для
розгляду клопотання про накладення грошового стягнення здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під
час його реєстрації за принципом вірогідності, який враховує кількість проваджень,
що знаходяться на розгляді у слідчих суддів, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення
терміну їх повноважень.
Розгляд клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення здійснюється у порядку, визначеному
ст. 146 КПК України. Як передбачає ч. 1 ст.
146 КПК України, під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення
на особу розглядається слідчим суддею не
пізніше трьох днів із дня його надходження до суду. Такий підхід законодавця до визначення процесуального строку розгляду
вказаного клопотання є цілком виправданим, оскільки, з одного боку, трьохденний
строк є достатнім для забезпечення явки у
судове засідання учасників кримінального

провадження, вказаних у ч. 1 ст. 146 КПК
України, а з іншого боку, – швидкого, повного та неупередженого розгляду клопотання про накладення грошового стягнення. Прицьому визначений ч. 1 ст. 146 КПК
України процесуальний строк є граничним, у зв’язку з чим слідчий суддя, з огляду
на норму ч. 1 ст. 114 КПК України, вправі встановити у його межах строк розгляду клопотання про накладення грошового
стягнення меншої тривалості.
Під час досудового розслідування розгляд клопотання про накладення грошового стягнення відбувається у судовому засіданні. Відповідно до ч. 1 ст. 146 КПК України, про час та місце розгляду клопотання
повідомляється службова особа, яка його
внесла, та особа, на яку може бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання.
Аналізуючи норму ч. 1 ст. 146 КПК України, Н. Карпов та А. Штанько вказують, що
така службова особа (слідчий, прокурор)
обов’язково має брати участь у судовому
засіданні, на підставі чого пропонують виключити з даної норми положення про те,
що неприбуття службової особи, яка внесла клопотання про накладення грошового
стягнення, не перешкоджає його розгляду [5, с. 75-76]. Поділяючи таку позицію,
потрібно вказати, що необхідність участі
слідчого, прокурора у розгляді вказаного клопотання зумовлена покладенням на
нього тягаря доказування, який В.В. Вапнярчуком визначається як «правове явище, сутність якого полягає в обумовленій
інтересом процесуальній такій необхідності певного суб’єкта доказування відстояти
свою правову позицію шляхом вчинення
дій, спрямованих на формування доказової
основи та на її обґрунтування позитивними
та об’єктивно досяжними твердженнями»
[1, с. 149]. У ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження
тягар доказування, на думку І.В. Гловюк, є
«необхідністю для слідчого, прокурора надати належні, допустимі, достовірні та достатні докази того, що застосування заходу
забезпечення кримінального провадження
потрібне для забезпечення дієвості кримінального провадження» [3, с. 87]. Такий
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обов’язок слідчого, прокурора випливає із
загального правила застосування заходів
забезпечення кримінального провадження,
виходячи з якого під час розгляду питання
про накладення грошового стягнення сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин,
на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК
України). У зв’язку з цим запровадження
обов’язкової участі слідчого, прокурора у
розгляді клопотання про накладення грошового стягнення дозволить слідчому судді
заслухати його доводи щодо невиконання учасником кримінального провадження покладеного на нього процесуального
обов’язку.
Участь у розгляді такого клопотання
особи, на яку може бути накладено грошове стягнення, не може бути визнана
обов’язковою, оскільки у значній кількості випадків підставою застосування цього
заходу забезпечення кримінального провадження виступає неприбуття учасника
кримінального провадження за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді. У
зв’язку з цим норма ч. 1 ст. 146 КПК України у частині, яка передбачає, що неприбуття особи, на яку може бути накладено
грошове стягнення, не перешкоджає розгляду клопотання, є цілком обґрунтованою
та з огляду на закріплене ч. 1 ст. 147 КПК
України право цієї особи подати клопотання про скасування ухвали про накладення
на неї грошового стягнення (за умови, що
вона не була присутня під час розгляду цього питання слідчим суддею) не призводить
до порушення її прав. Водночас, учасник
кримінального провадження, щодо накладення на якого грошового стягнення подано клопотання, повинен бути належним
чином повідомлений про місце і час його
розгляду.
Якщо учасник кримінального провадження, щодо якого вирішується питання
про накладення грошового стягнення, бере
участь у розгляді слідчим суддею клопотання, він вправі доводити поважність причин
невиконання процесуального обов’язку
шляхом подання у порядку ч. 5 ст. 132
КПК України доказів на обґрунтування обставин, на які він посилається. Наприклад,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

у разі, якщо у клопотанні слідчого, прокурора ставиться питання про накладення
грошового стягнення у зв’язку з неприбуттям учасника кримінального провадження за викликом, такими доказами можуть
виступати лікарняний листок або довідка
медичної установи, якою підтверджується
факт тяжкої хвороби або перебування учасника кримінального провадження в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням
або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; копія свідоцтва про смерть близьких родичів, членів
сім’ї чи інших близьких осіб; документи,
що підтверджують несвоєчасне одержання учасником кримінального провадження повістки про виклик; тощо. Водночас, у
зв’язку з покладенням тягаря доказування
під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування заходів забезпечення
кримінального провадження на слідчого,
прокурора, учасник кримінального провадження, щодо якого вирішується питання
про накладення грошового стягнення, не
зобов’язаний доводити відсутність підстав
для його застосування, а недоведення слідчим, прокурором такої необхідності призводить до відмови у задоволенні поданого
ним клопотання.
Ч. 1 ст. 146 КПК України не передбачає
участі у розгляді клопотання про накладення грошового стягнення інших учасників
кримінального провадження, окрім слідчого, прокурора та особи, щодо якої може
бути застосований даний захід забезпечення кримінального провадження, та не дає
слідчому судді повноважень щодо здійснення їх виклику. Аналогічна позиція відстоюється й у юридичній літературі. Так,
аналізуючи повноваження слідчого судді
зі збирання та перевірки доказів, І.В. Гловюк відносить до їх числа повноваження за
клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будьякі матеріали, що мають значення для вирішення питань, передбачених ст. ст. 151,
156, 172 і 193 КПК України (тобто при розгляді клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, про
відсторонення від посади, про арешт май-
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на, про застосування запобіжного заходу)
та не розглядає можливість слідчого судді
заслухати свідка під час розгляду питання
про накладення грошового стягнення [4].
Водночас, у мотивувальній частині клопотання слідчого, прокурора про накладення
грошового стягнення на підтвердження невиконання учасником кримінального провадження покладеного на нього обов’язку
можуть наводитися посилання не лише на
документи, але й на показання. Зокрема, у
юридичній літературі до числа відомостей,
які підтверджують невиконання особою
покладеного на неї обов’язку, відносять показання осіб, які бачили особу у заборонених для відвідування нею місцях при особистому зобов’язанні [6, с. 394]. З огляду на
засаду безпосередності дослідження показань, речей і документів (п. 16 ст. 7 і ст. 23
КПК України) слідчий суддя повинен безпосередньо дослідити докази, на які посилається слідчий, прокурор у поданому ним
клопотанні, у зв’язку з чим слідчий суддя
підлягає наділенню повноваженнями щодо
здійснення судового виклику певної особи,
якщо він встановить наявність достатніх
підстав вважати, що така особа може дати
показання, які мають значення для вирішення питання про накладення грошового
стягнення.
Викладене дозволяє запропонувати викласти ч. 1 ст. 146 КПК України у такій редакції: «1. Під час досудового розслідування клопотання про накладення грошового
стягнення на особу розглядається слідчим
суддею не пізніше трьох днів із дня його
надходження до суду за участю прокурора
та/або слідчого.
Про час та місце розгляду клопотання
повідомляється особа, на яку може бути
накладено грошове стягнення, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду питання.
Слідчий суддя має право здійснити судовий виклик певної особи, якщо він встановить наявність достатніх підстав вважати,
що така особа може дати показання, які мають значення для вирішення питання про
накладення грошового стягнення. Виклик
такої особи здійснюється у порядку, передбаченому статтею 134 цього Кодексу».

Під час розгляду клопотання про накладення грошового стягнення слідчий суддя
повинен дослідити факти та обставини, від
встановлення наявності/відсутності яких
залежатиме прийняте ним процесуальне рішення. При цьому у ході досудового
розслідування такі факти та обставини повинні охоплюватися предметом діяльності
слідчого судді, під яким В.О. Попелюшко
розуміє «факти і обставини та їх правову
(кримінальну і процесуальну) оцінку (кваліфікацію), що викладені сторонами, іншими
учасниками провадження у поданих йому
клопотаннях, скаргах, а також факти, виявлені самим слідчим суддею, з якими закон
пов’язує необхідність відповідного процесуального реагування з його боку» [7]. Виходячи зі змісту ч. 3 ст. 146 КПК України,
слідчий суддя у ході розгляду клопотання
про накладення грошового стягнення повинен встановити факт невиконання учасником кримінального провадження покладеного на нього процесуального обов’язку
без поважних причин. При цьому слідчий
суддя зобов’язаний дослідити такі обставини:
1) обставини, які підтверджують факт
покладення на цього учасника кримінального провадження процесуального
обов’язку. Наприклад, у разі неприбуття
учасника кримінального провадження за
викликом слідчого, прокурора, слідчого
судді останній перевіряє, чи був він належним чином і з дотриманням процесуальних
строків повідомлений про час і місце прибуття;
2) обставини, які свідчать про наявність
поважних причин, які зумовили невиконання учасником кримінального провадження покладеного на нього процесуального обов’язку. При цьому слідчий суддя
зобов’язаний дослідити докази поважності причин невиконання процесуального
обов’язку, подані учасником кримінального провадження, щодо якого вирішується
питання про накладення грошового стягнення;
3) обставини, які впливають на визначення розміру грошового стягнення. Так,
норми ч. 1 ст. 139, ч. 2 ст. 179, ч. 5 ст. 180, ч.
1 ст. 323, ч. 1 ст. 325, ч. 2 ст. 326, ч. 1 ст. 327
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і ч 5 ст. 493 КПК України залежно від виду
допущеного учасником кримінального провадження
кримінально-процесуального
правопорушення визначають мінімальний
і максимальний розміри грошового стягнення, яке може бути накладене, покладаючи вирішення питання про його конкретний розмір на його розсуд слідчого судді.
При цьому норми кримінального процесуального закону не конкретизують обставини, які підлягають врахуванню при визначенні слідчим суддею розміру грошового
стягнення. У теорії кримінального процесу до числа таких обставин запропоновано
відносити: майновий і сімейний стан особи,
її матеріальне становище, рівень доходів,
характер вчиненого нею порушення, конкретні наслідки, які настали у результаті
невиконання взятих на себе зобов’язань
(підозрюваний переховується, вчинив новий злочин, спричинив шкоду свідкам, потерпілим, їх майну) [2, с. 141-142].
За результатами розгляду клопотання
слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення слідчий суддя постановляє ухвалу (ч. 2 ст. 144 КПК України), якою
вправі: 1) задовольнити клопотання та накласти на учасника кримінального провадження грошове стягнення; 2) відмовити у
задоволенні клопотання.
Зі змісту ч. 3 ст. 146 КПК України випливає, що ухвала про накладення грошового стягнення постановляється у разі
встановлення слідчим суддею факту невиконання особою покладеного на неї процесуального обов’язку без поважних причин.
За відсутності фактичних підстав для
застосування даного заходу забезпечення
кримінального провадження слідчий суддя
постановляє ухвалу про відмову у задоволенні клопотання про накладення грошового стягнення. Аналізуючи норму ч. 3 ст. 146
КПК України, Н. Карпов та А. Штанько
вказують, що «слідчий суддя має постановити ухвалу про відмову у задоволенні клопотання про накладення на особу грошового стягнення, якщо встановить, що вона з
поважних причин не виконала покладений
на неї процесуальний обов’язок» [5, с. 76].
Водночас, коло випадків, за яких слідчий
суддя вправі відмовити у задоволенні клоÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

потання про накладення грошового стягнення, є більш широким:
1) відсутності відомостей, які підтверджують факт покладення на учасника кримінального провадження процесуального
обов’язку. Як відзначається в Узагальненні
судової практики щодо розгляду слідчим
суддею клопотань про застосування заходів
забезпечення кримінального провадження,
обговореному на засіданні пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 07.02.2014 р.,
«правильною є практика слідчих суддів, які
відмовляють у задоволенні клопотань про
накладення грошового стягнення, якщо у
особи процесуального обов’язку не виникло» [8];
2) неналежного повідомлення учасника кримінального провадження про час і
місце прибуття або недотримання процесуальних строків здійснення такого повідомлення;
3) наявності поважних причин, які зумовили невиконання учасником кримінального провадження покладеного на
нього процесуального обов’язку. Водночас,
оскільки нормами кримінального процесуального закону на слідчого, прокурора не
покладається обов’язок доводити, що учасник кримінального провадження не виконав покладений на нього процесуальний
обов’язок без поважних причин, то за відсутності доказів поважності причин невиконання процесуального обов’язку, поданих учасником кримінального провадження, щодо якого вирішується питання про
накладення грошового стягнення, слідчий
суддя повинен задовольнити клопотання про накладення грошового стягнення.
Проте, слідчі судді в окремих випадках покладають тягар доказування поважності
причин неприбуття учасника кримінального провадження за викликом на слідчого, прокурора, який звернувся з клопотанням про накладення грошового стягнення.
Так, ухвалою Ленінського районного суду
м. Севастополя від 23.05.2013 р. відмовлено у задоволенні клопотання старшого
слідчого відділу прокуратури Кримського
регіону України з нагляду за додержанням
законів у військовій сфері про накладення
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грошового стягнення на потерпілого А. за
невиконання процесуального обов’язку,
оскільки не встановлено достатніх підстав
вважати, що А. не з’явився на виклик слідчого без поважних причин [8]. Проте, така
практика є неприпустимою, оскільки відбувається переміщення тягаря доказування поважності причин неприбуття учасника
кримінального провадження на слідчого, прокурора, що суперечить вимогам ч. 5 ст. 132
КПК України.
Висновки
Проведений аналіз норм КПК України,
які врегульовують порядок розгляду та вирішення слідчим суддею клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення, свідчить про необхідність
розширення закріпленого ним кола учасників судового засідання з розгляду цього питання. Запровадження обов’язкової
участі слідчого, прокурора у розгляді клопотання про накладення грошового стягнення дозволить слідчому судді заслухати
його доводи щодо невиконання учасником
кримінального провадження покладеного
на нього процесуального обов’язку. З огляду на засаду безпосередності дослідження
показань, речей і документів (п. 16 ст. 7 і
ст. 23 КПК України) слідчий суддя повинен безпосередньо дослідити докази, на які
посилається слідчий, прокурор у поданому ним клопотанні, у зв’язку з чим слідчий
суддя підлягає наділенню повноваженнями щодо здійснення судового виклику певної особи, якщо він встановить наявність
достатніх підстав вважати, що така особа
може дати показання, які мають значення
для вирішення питання про накладення
грошового стягнення.
У ході розгляду клопотання про накладення грошового стягнення повинен
встановити факт невиконання учасником
кримінального провадження покладеного
на нього процесуального обов’язку без поважних причин. При цьому слідчий суддя
зобов’язаний дослідити такі обставини: 1)
обставини, які підтверджують факт покладення на цього учасника кримінального
провадження процесуального обов’язку; 2)
обставини, які свідчать про наявність по-

важних причин, які зумовили невиконання учасником кримінального провадження покладеного на нього процесуального
обов’язку; 3) обставини, які впливають на
визначення розміру грошового стягнення.
За результатами розгляду клопотання
слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення слідчий суддя постановляє ухвалу (ч. 2 ст. 144 КПК України), якою
вправі: 1) задовольнити клопотання та накласти на учасника кримінального провадження грошове стягнення; 2) відмовити у
задоволенні клопотання.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню порядку
розгляду та вирішення слідчим суддею клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення. На основі результатів аналізу норм кримінального процесуального закону
і теоретичних положень обґрунтовується доцільність розширення нормативно закріпленого
кола учасників судового засідання з вирішення
вказаного питання. Визначається коло обставин, які підлягають встановленню слідчим суддею у ході розгляду клопотання про накладення
грошового стягнення.

SUMMARY
The article is dedicated to research of the
procedure of consideration and resolution by
investigating judge the petition of interrogator,
prosecutor for the imposition of a monetary penalty.
Based on the results of the analysis of the rules
of criminal procedural law and the theoretical
positions necessity of expanding regulatory fixed
number of participants of the court meeting from
resolution of these question justified. The range of
conditions, which must be installed by investigating
judge during consideration of the petition for the
imposition of a monetary penalty, determined.
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ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈ×ÍÅ, ÑÓÄÎÂÎ-ÅÊÑÏÅÐÒÍÅ
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÒÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÎÇØÓÊÎÂÅ
ÑÓÏÐÎÂÎÄÆÅÍÍß ÄÎÑÓÄÎÂÎÃÎ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß
ÇËÎ×ÈÍ²Â Ó ÑÔÅÐ² ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ¯ ÌÎÐÀË²

ÌÎÑßÆÅÍÊÎ Â³êòîð³ÿ Þð³¿âíà - çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî
³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè
На основании научных исследований в области криминалистики, судебно-экспертной и
оператино-розыскной деятельности, а также
практических результатов противодействия
преступлениям в сфере общественной морали, теоретически обосновывается, как условие еффективности досудебного расследования
данного вида преступлений, наличие криминалистического, судебно-эксперно обеспечения
и оперативно-розыскного сопровождения уголовного производства.
Ключові слова: суспільна мораль, кримінальне
провадження, оперативні підрозділи ОВС, слідчі
підрозділи, експерти, криміналістичне забезпечення, судово-експертне забезпечення, оперативно-розшукове супроводження.

Для сучасного етапу діяльності органів внутрішніх справ, яка направлена на
запобігання і виявлення злочинів, є характерним комплексне використання наукових розробок криміналістики, судової
експертизи та оперативно-розшукової діяльності з метою здобуття доказової бази
під час досудового розслідування в межах
кримінального провадження. У свою чергу, формування доказової бази регламентовано Кримінальним процесуальним кодексом України [1]. Саме тому висуваємо
гіпотезу – ефективність досудового розслідування злочинів у сфері суспільної моралі
залежить від криміналістичного і судовоексертного забезпечення та оперативнорозшукового супровадження кримінального провадження.

Отже необхідність теоретичного обгрунтування криміналістичного і судовоекспертного забезпечення та оперативнорозшукового супроводження досудового
розслідування злочинів у сфері суспільної
моралі становить актуальність даного дослідження. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування як умови ефективності
досудового розслідування злочинів у сфері
суспільної моралі, наявності криміналістичного, судово-експертного забезпечення
та оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження. Об’єктом
дослідження є правовідносини, які регулюють діяльність ОВС, направлену на підвищення ефективності протидії злочинам у
сфері суспільної моралі. Предметом дослідження є криміналістичне, судово-експертне забезпечення та оперативно-розшукове
супроводження досудового розслідування
злочинів у сфері суспільної моралі.
Кримінальним кодексом України [2] визначені діяння, за які передбачена кримінальна відповідальність за вчинення злочинів у сфері суспільної моралі, що відповідає вимогам Законом України «Про захист
суспільної моралі» [3]. Отже безпосередню
загрозу суспільній моралі складають такі
злочини, передбачені Кримінальним кодексом України як: ввезення, виготовлення
або розповсюдження творів, що пропагують
культ насильства та жорстокості ст. 300 КК
України; ввезення, виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів ст.
– 301 КК України; створення або утриман-
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ня місць розпусти і звідництво ст. 302 КК
України; сутенерство або втягнення особи
у заняття проституцією ст. 303 КК України [2].
Зазначаємо, що завдяки криміналістиці
в теорії оперативно-розшукової діяльності
розробляються методологічні та тактичні
засади отримання, аналізу й оцінки оперативної інформації, яка в подальшому, в
межах кримінального провадження, після
перевірки, підтвердження та легалізації в
процесуальних документах стає вже фактичними даними – тобто доказами.
Проблемам отримання та фіксації процесуальної та непроцесуальної інформації
були присвячені праці вчених різних галузей: криміналістів, процесуалістів, судових експертів та в галузі ОРД. До них ми
відносимо А.М. Атмажитова, Ю.М. Антоняна, Р.С. Бєлкіна, Б.Є. Богданова, А.Ф. Возного, В.І. Гончаренко, Д.В. Гребельського, Г.Г. Зуйкова, Л.М. Карнеєву, І.П. Козаченка, В.П. Колмакова, А.Г. Лєкаря,
І.М. Лузгіна, В.О. Лукашова, В.П. Меживого, С.С. Овчинського, М.В. Салтевського,
В.Г. Самойлова, Г.К. Синилова, М.С. Строговіча, О.Б. Утевського, В.Є. Шабаліна,
М.П. Шаламова, М.Л. Шелухіна, І.Ф. Хараберюша тощо. Але необхідно визнати, що
ними досліджувалися загальні, аксеологічні
аспекти отримання доказово значущої інформації та доказів. Розглядалися різні методики розслідування та тактики виявлення певних видів злочинів. Однак проблема
криміналістичного,
судово-експертного
забезпечення та оперативно-розшукового
супроводження досудового розслідування
злочинів у сфері суспільної моралі потребує
окремого наукового дослідження, як умови
ефективної протидії даному виду злочинів.
У теорії криміналістики, судово-експертної та оперативно-розшукової діяльності науковцями неодноразово застосовувалися терміни «криміналістичне забезпечення», «оперативно-розшукове забезпечення», «оперативне супроводження»,
«оперативно-розшукове супроводження».
Оперативно-розшукове
супроводження
кримінальних справ (до введення в дію нового КПК) піддано розгляду в працях таких учених, як: А.І. Берлач, П.П. Бірюков, Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

В.В. Грищенко, В.П. Євтушок, В.П. Захаров, А.І. Капітанський, О.Г. Колб,
Ю.М. Крамаренко, В.С. Кубарєв, В.П. Меживой, С.М. Мирончик, П.М. Павлик, М.М.
Перепелиця, Г.Л. Чигирина, М.Л. Шелухін, І.Р. Шинкаренко, С.В. Шматков та інших. Однак необхідно визначити, що дослідники висвітлювали положення, які стосуються оперативно-розшукового супроводження, оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень (кримінальних справ до введення в дію нового
КПК – прим. автора) підрозділами карного
розшуку, транспортної міліції, державної
служби боротьби з економічною злочинністю, боротьби з організованою злочинністю,
податкової міліції, а також оперативного
супроводження умовно-дострокового звільнення засуджених тощо. Тоді як ми вважаємо необхідним сконцентрувати увагу
на проблемах криміналістичного, судовоекспертного забезпечення та оперативнорозшукового супроводження досудового
розслідування злочинів у сфері суспільної
моралі. На нашу думку, в межах досудового розслідування більш доцільно говорити
про криміналістичне та судово-експертне
забезпечення, оскількі методологія виявлення та фіксації слідової картини злочину передбачає необхідність забезпечення
кримінального провадження криміналістичними засобами та судово-експертними
дослідженнями. З точки зору оперативнорозшукової науки, оперативно-розшукова
діяльність (як система гласних і негласних
заходів...) [4] не лише забезпечує кримінальне провадження інформацією, але і
супроводжує (як окремий вид діяльності
оперативного працівника) дане кримінальне провадження протягом досудового розслідування та судового розгляду. Окрім
того, з точки зору криміналістики, ми говоримо про криміналістичну методику розслідування кримінального провадження, а
з точки зору оперативно-розшукової діяльності про оперативно-розшукову тактику
запобігання та виявлення злочину. Отже, з
точки зору криміналістики, методику розслідування злочинів визначають як розділ
науки криміналістики, який є системою наукових положень (закономірностей, прин-
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- криміналістична
характеристика
даного виду злочинів;
- особливості внесення інформації
про подію в ЕРДР та початок кримінального провадження;
- типовий перелік обставин, що підлягає встановленню при досудовому розслідуванні даного виду злочинів;
- типовий алгоритм (план) слідчорозшукових, негласних слідчіх (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів
під час досудового розслідування з урахуванням типових слідчих ситуацій;
- особливості тактики проведення
окремих слідчих дій, тактичних комбінацій
і тактичних операцій;
- особливості використання спеціальних знань при проведенні експертного дослідження виявлених і вилучених предметів та матеріальних носіїв інформації;
- особливості внутрішньої взаємодії
підрозділів ОВС та зовнішньої взаємодії з
іншими державними та приватними (наприклад
провайдерами) відомствами,
установами та організаціями;
- особливості залучення допомоги населення, у тому числі на засадах конфіденційності [1, ст. 275; 4, ст. 8] та використання можливостей засобів масової інформації,
мережі Інтернет при розслідуванні даного
виду злочину.
Слід визнати, що в умовах сучасності, для
злочинів у сфері суспільної моралі є характерним те, що набули поширення злочини, які
вчиняються за допомогою інформаційних
технологій та комп’ютерних мереж. А знаряддями вчинення злочинів, за допомогою
інформаційних технологій та комп’ютерних
мереж, у сфері суспільної моралі виступають
засоби комп’ютерної техніки зі спеціальним
програмним забезпеченням. До знарядь ми
відносимо: носії комп’ютерної інформації
(дискети, лазерні диски, зовнішні жорсткі
диски, flech-накопичувачі); різноманітне
периферійне обладнання та устаткування
(dvd-rom-накопичувачі), мережеве устаткування; електронні ключі, особисті ідентифікаційні коди; засоби відео-аудіозапису та
фіксації; засоби доступу до віддалених мереж (телефонний, стільниковий, супутниковий зв’язок, модем).

ципів) і розроблених на їх основі практичних рекомендацій (алгоритмів, програм),
які забезпечують оптимальну організацію
розкриття, розслідування та попередження окремих видів злочинів. А під оперативно-розшуковою тактикою, з точки зору
ОРД, розуміється діяльність оперативного
працівника (підрозділу), яка направлена на
виявлення, перевірку та фіксацію інформації про подію злочину за допомогою оперативно-рошукових заходів. На етапі початку
кримінального провадження оперативнорозшукова тактика виявлення (розкриття)
злочину оперативним працівником переходить у криміналістичну методику розслідування злочину слідчим. Саме тому, з точки
зору різних наук, необхідно користуватися
спеціальною, теоретично обгрунтованою
науковою термінологією.
Виявлення та розслідування злочинів
у сфері суспільної моралі, встановлення
осіб, які їх учинили, є одними з основних
завдань діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС України. З точки
зору пізнання, подія злочину, як явище
об’єктивної дійсності, є індивідуальною,
хоча може мати ознаки, що повторюються та відносить дану подію до однорідних
за юридичними ознаками та галузевими
характеристиками (криміналістична, кримінально-правова, оперативно-розшукова,
віктимілогічна, кримінологічна тощо) до
однорідних злочинів. Саме тому, на нашу
думку, виявлення та розслідування злочинів у сфері суспільної моралі виступає
специфічною пізнавальною діяльністю
оперативного чи слідчого підрозділу, яка
обумовлюється станом злочинності, організаційно-тактичними особливостями та правовими засадами здобуття, фіксації та використання фактичних даних, які становлять
доказову базу за оперативно-розшуковим
чи кримінальним провадженням.
На підставі аналізу нами наукових досліджень О.О. Алєксєєва, В.К. Весельського, В.В. Пясковського [5], думки фахівців,
результатів практичної діяльності, з точки
зору криміналістичного забезпечення, розслідування злочинів у сфері суспільної моралі слід визначити типові взаємопов’язані
елементи:
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У свою чергу, злочинцями можуть бути
визначені наступні особи:
- користувачі ЕОМ, які мають відповідну підготовку і вільний доступ до
комп’ютерної системи або мережі;
- адміністративний персонал підприємств, установ, які надають послуги у сфері
комп’ютерної системи або мережі;
- адміністратори баз даних, програмісти, спеціалісти, які проводять технічне обслуговування і ремонт ЕОМ,
комп’ютерних систем або мереж;
- користувачі послуг, які надаються
через комп’ютерні системи або мережі.
З точки зору оперативно-розшукового
супроводження, проблема пошуку, збирання і фіксації інформації про об’єкти оперативної та слідчої уваги про злочини у сфері
суспільної моралі характеризується наявною прогалиною нормативно-правової регламентації протидії латентним злочинам.
Наявні проблеми і в роботі щодо первинної класифікації (аналізу та систематизації)
отриманої інформації про обіг продукції
з ознаками порнографії, жорстокості, насильства, ксенофобії тощо без експертного
дослідження та висновку. Така першочергова оцінка отриманої інформації передбачає аналіз отриманої інформації з позиції її
об’єктивності, з точки зору КК України [2].
Потім виникає наступний етап, на якому
первинні дані, які були зібрані під час оперативного пошуку, систематизуються, порівнюються та узагальнюються для подальшого використання в межах кримінального
провадження. Як результат, ми отримуємо
комплексну інформацію про:
- вид злочину та стаття (статті) Кримінального кодексу України, за якою розпочате кримінальне провадження;
- дата вчинення злочину;
- обставини вчинення злочину: спосіб, мотив, місце, характер дій (наприклад,
з використанням інформаційних технологій, мережі Інтернет), відомості про злочинця (злочинців), свідків тощо;
- внесення інформації про злочин до
ЕРДР та номер кримінального провадження;
- речові докази, які вилучені в межах
кримінального провадження;
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

- програмні та програмно-технічні
засоби, які використовувались злочинцем
(злочинцями) на етапі підготовки та вчинення злочину (злочинів);
- необхідність залучення експертів та
інших фахівців для проведення необхідних
експертних досліджень;
- наявність корумпованих зв’язків
при отриманні злочинцями дозвільних
документів для організації певної діяльності, направленої на прикриття злочину
(комп’ютерні клуби, відео студії тощо);
- осіб та їх зв’язки, що мають відношення до події злочину (місце мешкання, власники або орендодавці житла або
комп’ютерної/відеотехніки, номера телефонів, електронні адреси в мережі Інтернет);
- невстановлених осіб за кримінальним провадженням: співучасники, користувачі послугами, можливі свідки, інформація
що може їх ідентифікувати – фото, відеоматеріали тощо;
- інші дані, які мають значення для
кримінального провадження.
З наведеного вище аналізу окремого,
детального вивчення потребують засоби
комп’ютерної техніки, які є важливим елементом такого явища, як використання інформаційних технологій та мережі Інтернет під час підготовки та вчинення злочинів у сфері суспільної моралі. За своїм функціональним призначенням І.Ф. Хараберюш засоби комп’ютерної техніки поділяє на дві основні
групи: апаратні та програмні [6, с. 27]. Отже,
під апаратними засобами розуміються технічні, які використовуються для обробки й
пересилання даних: механічне, електричне
й електронне обладнання, що застосовується з метою обробки й пересилання інформації. До них слід віднести:
1. Персональний комп’ютер, ноутбук
тощо – комплекс технічних засобів, призначений для автоматизованої обробки інформації у процесі вирішення обчислювальних
та інформаційних завдань.
2. Периферійне обладнання – прилад
(прилади), що (який) забезпечує передачу
даних і команд між процесором і користувачем щодо визначеного центрального
процесора, комплекс зовнішніх приладів
комп’ютера, які не знаходяться під безпо-
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середнім керуванням центрального процесора.
3. Фізичні носії магнітної інформації
[6, с.27].
На нашу думку, яка підтверджується іншими науковими дослідженнями [6], якісна протидія злочинам у сфері суспільної
моралі потребує формування і впровадження методології правового регламентування
і використання інформаційно-технічного
забезпечення в сучасну оперативно-розшукову та слідчу практику протидії злочинам
взагалі та злочинам у сфері суспільної моралі зокрема.
Окрім того, при аналізі злочинів у сфері
суспільної моралі, які вчиняються з використанням інформаційних технологій інформація, яка виявляється на комп’ютері,
має значення для предмету доказування та
свідчить як про предмет злочину, так і про
засоби його вчинення.
Використання інформаційних технологій у протидії злочинам у сфері суспільної
моралі має виконувати такі завдання:
- виявлення та фіксація інформації
щодо злочинної діяльності окремих осіб,
груп або організованих груп;
- виявлення та фіксація слідів злочинної діяльності на електронних носіях
інформації;
- виявлення та фіксація інформації
про осіб, що залучаються для створення виробів, які пропагують порнографію, сексуальну розбещеність, жорстокість та насильство;
- документування діяльності окремих
осіб, груп або організованих груп у межах
оперативно-розшукового чи кримінального провадження з метою використання
одержаних даних для формування доказової бази;
- дотримання принципів наступальності, взаємодії між підрозділами ОВС,
конспірації та негласності при проведенні
оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій у межах оперативно-розшукового чи кримінального
провадження;
- проведення
розвідувальних,
аналітичних заходів та моніторингу
комп’ютерних систем, локальних мереж та

мережі Інтернет з метою запобігання та виявлення досліджуваних злочинів.
Наведене вище приводить до необхідності залучати в межах кримінального провадження фахівців, які володіють певними
знаннями. Тобто перейдемо до аналізу судово-експертного забезпечення досудового
розслідування злочинів у сфері суспільної
моралі. Тому слід зазначити, що питанням класифікації методів судової експертизи присвячені роботи Т.В. Авер’янової,
Г.К. Авдєєвої, Р.С. Бєлкіна, О.І. Вінберга,
І.В. Постіки, О.Р. Росинської О.Р. Шляхова,
та інших науковців.
На думку С.П. Дідківської, П.Г. Сагайдак, сучасні вимоги і умови підвищення якості судово-медичних експертиз
зумовлюють необхідність застосування
лабораторних методів дослідження, що
забезпечують наукову обґрунтованість і
об’єктивність суджень висновків експерта,
попередження його суб’єктивізму, який
може призвести до неповного та неточного змісту в судово-медичних висновках і
навіть до неприхованих помилок [7, с.3].
У свою чергу, враховуючи особливості доказування, Г.К. Авдєєва правильно зазначає, що слідчий не може використовувати
спеціальні знання не тому, що він ними не
володіє, а завдяки загальній побудові кримінального процесу: одна й та сама особа
не може надавати відомості про факти і їх
оцінювати [8, с.7]. Як зазначає Г.К. Авдєєва, кількість експертиз об’єктів інтелектуальної власності збільшилась, особливо
з дослідження компакт-дисків, аудіо- та
відеокасет із зафіксованими на них аудіовізуальними творами [8, с.9]. Але дане
твердження, на нашу думку, вже не відповідає вимогам сучасності, оскільки у відповідності до предмету даного дослідження,
проведення експертиз за кримінальними провадженнями, розпочатими за вчинення злочинів у сфері суспільної моралі
передбачає необхідність дослідження не
лише компакт-дисків, аудіо- та відеокасет
із зафіксованими на них аудіовізуальними
творами, а й сучасних інших носіїв інформації та мереж, у яких дана інформація
розміщена. Це значно збільшує поле діяльності як експертів, так і оперативних
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працівників та слідчих.
Отже, будь-яка інформація або продукція, як і інші об’єкти судової експертизи,
має певні властивості (ознаки), які відбиваються в матеріалізованому вигляді й тому
доступні для експертного дослідження.
Саме тому Г.К. Авдєєва зазначає, що судова
експертиза об’єктів інтелектуальної власності інтегрувала наукові знання з права
інтелектуальної власності, криміналістики
та судової експертизи, мистецтвознавства,
техніки, кібернетики та інших галузей
знань [8, с.21].
І тому ми приходимо до висновку, що
експертні дослідження, призначені за кримінальними провадженнями, розпочатими
за фактами вчинення злочинів у сфері суспільної моралі мають потребу у використанні знань авторського і суміжного права,
криміналістичної ідентифікації, сучасних
методів технологій і засобів кібернетики
з виробництва інформації (продукції), її
відображення на електронних носіях та
комп’ютерних програмах. Окрім того, на
ефективність досудового розслідування
та судового розгляду кримінального провадження впливає призначення і своєчасність визначення роду і виду експертизи.
У теорії права предметом експертизи є обставини, що підлягають доказуванню по
провадженню і відносяться до спеціальних
знань. З урахуванням предмету даного дослідження необхідні спеціальні знання таких родів судової експертизи:
- дослідження об’єкта (носія) інформації для ідентифікації наявної інформації
/ продукції (твору);
- трасології для встановлення способів виробництва, ідентифікації обладнання, за допомогою якого виготовлялися дані
об’єкти ;
- фоноскопії
для дослідження фізичних параметрів аудіо- або відеозапису,
встановлення ознак монтажу, ідентифікації за голосом, ідентифікації апаратури
(комп’ютерної техніки);
- технічного дослідження об’єкта (документа, матеріального носія) – для дослідження способів і якості нанесення інформації на поверхню носія інформації;
- комп’ютерно-технічної експертизи –
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

для виявлення та ідентифікації відео- і аудіозаписів на електронних носіях та в пам’яті
комп’ютера, встановлення обладнання, яке
використовувалося для виготовлення, розповсюдження через електронні носії та мережу Інтернет;
- мистецтвознавчі дослідження.
До числа об’єктів мистецтвознавчої експертизи належать твори мистецтва, а саме:
монументального та станкового живопису, графіки декоративно-ужиткового мистецтва, пам’ятки архітектури, скульптури
дрібної пластики, музичні інструменти,
нотна література; друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія з метою віднесення їх до порнографічної чи еротичної
та до такої, що пропагує культ насильства
та жорстокості [9, с.269].
Слід звернути увагу на те, що слідчим
перед призначенням проведення експертного дослідження необхідно чітко передбачити той факт, що судова практика [9]
визначила перелік питань, які повинен
з’ясувати суд при перевірці й оцінці експертного висновку. Отже, при перевірці й
оцінці експертного висновку суд з’ясовує:
- чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні
експертизи;
- чи не було обставин, які виключали
участь експерта у справі;
- компетентність експерта і чи не
вийшов він за межі своїх повноважень;
- достатність поданих експертові
об’єктів дослідження;
- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним
даним;
- узгодженість між дослідницькою
частиною та підсумковим висновком експертизи;
- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи [10, с.131].
Саме тому поряд з іншими, до головних
завдань, у відповідності до Науково-методичних рекомендації з підготовки та призначення судових експертиз та експертних
досліджень [10], мистецтвознавчої експертизи відноситься визначення відповідності
продукції вимогам законодавства про за-
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хист суспільної моралі. Отже, при проведенні мистецтвознавчої експертизи щодо
відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі вирішуються наступні питання:
1. Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?
2. Чи належить представлена продукція до такої, що має еротичний чи порнографічний характер?
Окрім того, В.М. Шерстюк, В.В. Лук’яненко
[11] зазначають, що досудове розслідування та судовий розгляд справ про злочини,
передбачені статтями 300 і 301 КК України,
потребує застосування спеціальних знань
для встановлення об’єктивної сторони злочину. Ними зазначено, що до спеціальних
знань, які можуть бути застосовані для розмежування еротичного чи порнографічного характеру продукції, у першу чергу, відносяться знання в галузі мистецтвознавства
– образотворчого мистецтва, фотографії
(мається на увазі фотографія як мистецький
твір), кіно, театру, літератури та в деяких
випадках архітектури [11, с. 63].
Слід зазначити, що для дослідження
певних об’єктів з метою віднесення їх до
порнографічних чи еротичних поряд з
мистецтвознавцями можуть залучатися і
інші фахівці. На думку В.М. Шерстюка та
В.В. Лук’яненка, у таких випадках необхідно призначати комплексну експертизу.
Як приклад для повного, об’єктивного і
всебічного досудового розслідування фактів ввезення, виготовлення комп’ютерних
програм порнографічного характеру, відповідальність за що передбачена ч. 2 ст. 301
КК України, при дослідженні програмних
продуктів, які використовувались при створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи
релігійну нетерпимість та дискримінацію,
відповідальність за що передбачена ст. 300
КК України [2], необхідно залучати фахівців з комп’ютерно-технічних досліджень.
Аналогічно, на нашу думку, необхідно використовувати фахівців з комп’ютернотехнічних досліджень.
Підводячи підсумок дослідження, зазначаємо, що криміналістичне, судово-

експертне забезпечення та оперативнорозшукове супроводження кримінальних проваджень зазначеної категорії,
повинно сприяти формуванню доказів,
які відповідають вимогам КПК України,
і містити відомості, що мають значення
для виявлення обставин (що підлягають
доведенню та доказуванню), вказівки на
джерело одержання передбаченого доказу або предмета, що може стати доказом,
а також дані, що дозволяють перевірити
в рамках судочинства доказ, сформований
на їх основі.
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АНОТАЦІЯ
На підставі наукових досліджень у галузях
криміналістики, судово-експертної та оперативно-розшукової діяльності, а також практичних результатів протидії злочинам у сфері
суспільної моралі, теорично обгрунтовується,
як умова ефективності досудового розслідування
даного виду злочинів, наявність криміналістичного, судово-експертного забезпечення та оперативно-розшукове супроводження кримінального
провадження.

SUMMARY
On the basis of scientific research in the field
of criminalistics, forensic and operating-search
activity, as well as practical results of combating
crimes in the sphere of public morality, theoretically
grounded, as a condition of the efficacy of pre-trial
investigation of this type of crime, the availability of
forensic, forensic expire security and investigative
support criminal proceedings.

нуму Верховного Суду від 30 травня 1997
р. № 7 (зі змінами від 25 травні 1998 р.) /
Збірник постанов Пленуму Верховного
Суду України з кримінальних справ (1973
2012 роки): станом на 01 червня 2013 р. /
упоряд.: Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна,
В.І. Тютюгін. – Х.: Право, 2013. – 456 с.;
10. Науково-методичні
рекомендації з підготовки та призначення судових
експертиз та експертних досліджень (назва редакції Наказу Міністерства юстиції
№ 965/5 (z0493-09) від 01.06.2009): затвер-
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ÑÓÂÎÐÎÂÀ Ðèììà Âîëîäèìèð³âíà - àä’þíêò äîêòîðàíòóðè òà àä’þíêòóðè
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ÓÄÊ 343.1
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся оценки, значения и использования
информации, полученной в результате осуществления контроля за совершением преступления. Уделяется внимание применению
указанной информации в качестве доказательств по уголовному производству, а также
возможности использования ее как ориентировочной. Выделена важность и значение проведения контроля за совершением преступления как для изобличения лица, совершившего
преступление, так и для опровержения такой
информации. Освещены основные проблемы
ненадлежащего получения доказательств, в
результате проведения контроля за совершением преступления.
Ключові слова: контроль за вчиненням злочину,
оцінка доказів, використання інформації, допустимість, належність.

Реалізація прав, свобод та законних інтересів учасників процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (далі КПК України) потребує значних
зусиль усіх державних органів і, в першу
чергу, тих, які уповноважені законом на
виконання завдань кримінального провадження. Основним змістом кримінальнопроцесуальної діяльності є робота з доказами, а саме: їх збирання, перевірка, оцінка,
прийняття рішення та його обґрунтування.
Існує чимало суперечностей щодо оцінки та використання результатів негласних
слідчих (розшукових) дій у кримінальному
провадженні, однак так чи інакше у разі на-

явності інформації, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, а саме:
– події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
– винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма
вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
– вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
– обставини, які впливають на ступінь
тяжкості вчиненого кримінального правопорушення;
– характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання,
які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
– обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності
або покарання [1]. Результати контролю за
вчиненням злочину мають бути враховані та використані у кримінальному провадженні як докази, на тій же основі, що й
докази, отримані в результаті проведення
слідчих (розшукових) дій у гласному порядку. Саме це положення кримінального
процесуального законодавства є одним із
ключових моментів реалізації негласних
слідчих (розшукових) дій та їх відмінністю від оперативно-розшукових заходів, що
проводяться до початку реєстрації кримінального провадження. З вищевказаного
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слід зробити висновок, що при оцінці доказової інформації не можна надавати перевагу тим чи іншим доказам, зважаючи на
те, чи отримана вона в гласному або негласному порядку. Така диференціація була б
неправильною, більше того – протизаконною, адже нехтування нормами закону тягне за собою кримінальну відповідальність.
Прийняття законних та обґрунтованих процесуальних рішень можливе лише
тоді, коли вони базуються на перевірених
та правильно оцінених відомостях, отриманих відповідно до вимог кримінального процесуального закону. У зв’язку з цим
додержання порядку збирання доказів під
час контролю за вчиненням злочину має
важливе значення для вирішення кримінального провадження. Слушним є тлумачення доказів, закріплене у ст. 84 КПК
України, згідно з яким доказами визначено
фактичні дані, отримані у передбаченому
Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів
та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню. Властивості доказів – це їхні
необхідні ознаки, відсутність яких не дає
змогу використовувати їх як такі. Можна
виділити наступні властивості доказів: нал
ежність;допустимість;достатність;достовірн
ість[2, ст. 210].
Зазначені властивості викладені у ст. 85,
ст. 86 КПК України, згідно з якими належними є докази, які прямо чи опосередковано підтверджують існування або відсутність
обставин, що підлягають доказуванню у
кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність
чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ, який отриманий в результаті контролю
за вчиненням злочину, визнається допустимим у разі, якщо він проведений без порушень закону. Недопустимий доказ не може
бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Принципово важливою є вимога, сформульована у ч. 3 ст. 62 Конституції України,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

відповідно до якої обвинувачення не може
ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях,
особливо, що стосується контролю за вчиненням злочину, потрібно наголосити, що
інформація має бути достовірною та перевіреною. На необхідність суворо дотримуватися цього положення Конституції України
неодноразово звертав увагу Верховний Суд
України, зокрема, у постановах Пленуму
від 1 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», від 30 травня 1997 року №
7 «Про посилення судового захисту прав
та свобод людини і громадянина»[3], [4].
В останній постанові Пленум наголошує:
якщо буде встановлено, що ті чи інші докази були одержані незаконним шляхом,
суди повинні визнати їх недопустимими і
не враховувати при обґрунтуванні обвинувального вироку.
Автор погоджується з думкою І.І. Котюка, який підкреслює, що доказування в
кримінальному судочинстві не може бути
зведене лише до збирання, перевірки та
оцінки доказів, оскільки згідно з вимогами
закону кожне рішення, що приймається у
провадженні, має бути не тільки пізнане, а
й вмотивоване та обґрунтоване наявними
даними [5, с.158].
На практиці часто виникають проблеми, пов’язані зі збиранням і фіксацією доказів під час контролю за вчиненням злочину належними суб’єктами. Слідчі органів
внутрішніх справ, використовуючи право,
передбачене ст. 40 КПК України, доручають проведення контролю за вчиненням
злочину оперативним підрозділам. При
цьому зустрічаються непоодинокі випадки,
коли обов’язок виконувати доручення слідчого покладають на працівників підрозділів, діяльність яких не є оперативною, що
призводить до збирання доказів неналежними суб’єктами, після чого отримана в такий спосіб інформація як доказ ставиться
під сумнів і на неї не може спиратися суддя при притягненні особи до кримінальної відповідальності. Таким чином, сили
та засоби, що були залучені до виконання
контролю за вчиненням злочину виявляються даремними. Слідчий повинен не
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лише надати доручення для його виконання, а й контролювати проходження самої
негласної слідчої (розшукової) дії з метою
недопущення порушень з боку вказаних
суб’єктів. Крім того, керівники органів та
підрозділів внутрішніх справ мають сприяти якісному виконанню доручень слідчого
про проведення контролю за вчиненням
злочину, а також забезпечувати їх виконання належними суб’єктами.
Своєчасність проведення контролю за
вчиненням злочину є також критерієм допустимості доказів, отриманих у результаті
проведення контролю за вчиненням злочину. Так, його проведення до внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань або без внесення не
допускається та є наслідком визнання цих
доказів недопустимими. Такі заходи можуть мати оперативно-розшуковий характер і проводитись за правилами оперативно-розшукових заходів, у такому випадку
інформація, отримана в результаті їх проведення, буде мати виключно орієнтуючий
характер для подальшого проведення досудового розслідування[6, ст. 28, 29].
Закон не вимагає від сторони обвинувачення встановлення обставин, які виправдовують підозрюваного (обвинуваченого), але разом з тим прокурор, слідчий
зобов’язані всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального
провадження, виявити ті обставини, що викривають, і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його
покарання (ч. 2 ст. 9 КПК). Саме з метою
недопущення обвинувального ухилу в ході
збиранні доказів КПК встановлює, що у
разі отримання під час проведення слідчої
(розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні
кримінального правопорушення, слідчий,
прокурор зобов’язаний провести відповідну слідчу (розшукову) дію в повному обсязі,
долучити складені процесуальні документи
до матеріалів досудового розслідування та
надати їх суду у випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи
виховного характеру або клопотанням про

звільнення особи від кримінальної відповідальності [1].
Метою проведення контролю за вчиненням злочину та оцінки його результатів
є не лише встановлення винуватості особи,
а й з’ясування обставин, які можуть вказувати на непричетність особи до злочину,
опрацювання більшої кількості версій по
кримінальному провадженню.
Процесуальними джерелами доказів є
показання, речові докази, документи, висновки експертів. Протоколи контролю за
вчиненням злочину, аудіо- або відеозаписи,
фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів,
вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах,
що і результати проведення інших слідчих
(розшукових) дій під час досудового розслідування. Згідно з зазначеними нормами про результати контролю за вчиненням
злочину також складається протокол, до
якого додаються речі і документи,отримані
під час проведення цієї негласної слідчої
(розшукової) дії.
Протоколи за результатами контролю
за вчиненням злочину можуть додаватися
до сфери кримінального процесуального
доказування через таке процесуальне джерело як документ, адже вони спеціально
створені з метою збереження інформації
матеріальними об’єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що
можуть бути використані як доказ факту
чи обставин, що встановлюються під час
кримінального провадження, тобто є джерелами доказів. Речі і документи, що є додатками до протоколів, можуть бути визнані джерелами доказів на підставі положень
Кримінального процесуального законодавства[1].
Положення ст. 256 КПК України визначають, що особи, які проводили негласні
слідчі (розшукові) дії або були залучені до
їх проведення, можуть бути допитані як
свідки. У разі використання для доказування результатів негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути допитані особи,
з приводу дій або контактів, відносно яких
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проводилися такі дії. Показання осіб, які
проводили негласні слідчі (розшукові) дії
або були залучені до їх проведення, а також
осіб, з приводу дій або контактів відносно
яких проводилися такі дії, відповідно до
положень ст. 95 КПК України можуть визнаватись.
Результати контролю за вчиненням злочину оформлюються протоколами з відповідними додатками. Клопотання слідчого,
прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвала слідчого судді
про надання дозволу на її здійснення, протокол з додатками матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які містять відомості
про факт та методи проведення негласної
слідчої (розшукової) дії, а також відомості, що дають змогу ідентифікувати особу,
місце або річ, щодо якої проводиться або
планується проведення такої дії, розголошення яких створює загрозу національним
інтересам та безпеці, підлягають засекречуванню[7]. Відповідно до норм чинного законодавства з метою використання у
кримінальному провадженні відомостей,
що становлять державну таємницю або обмеженого користування, застосовується
процедура розсекречення. Порядок розсекречування визначається Інструкцією про
організацію проведення негласних слідчих
(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні,
затвердженою спільним наказом генеральної прокуратури України, МВС України,
СБУ, Міністерства фінансів України, Адміністрації ДПС України та Міністерствюстиції України від 16 листопада 2012 року[8].
Після завершення негласних слідчих (розшукових) дій грифи секретності щодо їх
проведення підлягають розсекреченню на
підставі рішення прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням. Розсекречення цієї інформації відбувається з урахуванням обставин
кримінального провадження та необхідності використання матеріалів негласних
слідчих (розшукових) дій як доказів у випадку, якщо витік зазначених відомостей
не завдасть шкоди національній безпеці
України. Якщо розсекречення матеріалів
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

негласних слідчих (розшукових) дій недоцільне, і в разі наявності в них відомостей,
що становлять державну таємницю, кримінальне провадження відбувається із дотриманням вимог режиму секретності і в
порядку, передбаченому главою 40 КПК
України[9, с. 112-113].
Результати контролю за вчиненням злочину можуть носити не лише зміст доказів,
а мати характер орієнтовної інформації по
кримінальному провадженню. Саме на них
можна спиратися при подальшій побудові
версій, плануванні слідчих (розшукових)
дій, вони можуть бути підтвердженням
необхідності проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, а також
спростувати інформацію, щодо особи злочинця, події злочину та інших обставин
кримінального провадження. Отже, інформація, отримана в результаті контролю за
вчиненням злочину, завжди є корисною,
потрібно лише правильно її оцінити та вміти застосовувати, так як доказування полягає не тільки в збиранні, дослідженні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення істини по кожному кримінальному
провадженню, але й у формулюванні на цій
основі певних тез і наведенню аргументів
для їх обґрунтування.
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þðèäè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Àêàäåìèè íàóê Ìîëäîâû
В представленном материале актуальным и важным является то, что при исследовании вопросов норм, регулирующих право
на труд, высказываются, предполагаются
некоторые дополнения и изменения действующего законодательства.
Ключевые слова: труд, безработица, миграция,
коррупция, защита.

Право на труд и защиту труда установлено ст. 43 Конституции Республики Молдова, принятой 29.07.1994 года, которая
гласит: «Каждый человек имеет право на
труд, свободный выбор работы, справедливые и удовлетворительные условия труда,
а также право на защиту от безработицы.
Работники имеют право на защиту труда. Меры по защите касаются безопасности
и гигиены труда, режима труда женщин и
молодежи, установления минимальной заработной платы в сфере экономики, еженедельного отдыха, оплачиваемого отпуска,
труда в тяжелых условиях, а также других
специфических ситуаций.
Продолжительность рабочей недели не
должна превышать 40 часов.
Право на переговоры по вопросам труда и обязательность коллективных договоров гарантируются» [1].
Право на труд в Республике Молдова
не гарантировано, о чем свидетельствуют
высокий уровень безработицы и массовая
иммиграция.
Право на труд в государствах, экономической основой которых является частная
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

собственность на средства производства,
реализуется лишь в той мере, в которой результаты труда работников приносят прибыль. В таких государствах главной целью
производства является прибыль.
Если предприятие перестает приносить
прибыль, оно закрывается, а работники
становятся безработными.
В Республике Молдова право на труд
носит декларативный характер, ибо оно не
гарантировано, как и во всех государствах,
ранее входивших в состав СССР.
В Республике Молдова гарантировано
лишь право на свободный выбор работы,
справедливые и удовлетворительные условия труда.
Право на свободный выбор работы реализуется путем заключения индивидуального трудового договора.
Праву работника на заключение, изменение, приостановление действия и расторжение индивидуального трудового договора в порядке, установленном пунктом
а) части (1) ст. 9 Трудового кодекса Республики Молдова (далее - ТК РМ) № 154 - XV
от 28.03.2003 года [2], соответствует аналогичное право работодателя, установленное
частью (1) ст. 10 ТК РМ.
Легальное определение понятия «индивидуальный трудовой договор» дано в
ст. 45 ТК РМ, согласно которой индивидуальный трудовой договор – соглашение
между работником и работодателем, на основании которого работник обязуется выполнять работу, соответствующую опреде-
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ленной специальности, квалификации или
должности, на которую он назначен, с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, а работодатель обязуется
обеспечить работнику условия труда, предусмотренные настоящим кодексом, иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным трудовым договором, а также своевременно и в
полном размере выплачивать ему заработную плату.
Праву физического лица на заключение
индивидуального трудового договора соответствует обязанность работодателя заключить индивидуальный трудовой договор в
письменной форме [3, р. 15, 38, 115, 250,
360]. Эта обязанность установлена ст. 47
ТК РМ, которая гласит: «Запрещается необоснованный отказ в приеме на работу.
Запрещается любое прямое или косвенное ограничение прав либо установление
прямых или косвенных преимуществ при
заключении индивидуального трудового
договора в зависимости от пола, расы, национальности, вероисповедания, места жительства, политических убеждений или социального происхождения.
Отказ работодателя в приеме на работу
оформляется в письменной форме с указанием данных, предусмотренных пунктом
b) части (1) ст. 49 ТК РМ, и может быть обжалован в судебную инстанцию.
Как правило, индивидуальные трудовые договоры должны заключаться на неопределенный срок.
Индивидуальные трудовые договоры
могут заключаться на определенный срок
только в случаях, предусмотренных ст. 55
ТК РМ, которая гласит: «Индивидуальный
трудовой договор может быть заключен на
определенный срок в соответствии с частью (2) статьи 54 только для выполнения
работ, носящих непостоянный характер, в
следующих случаях:
a) на период временного отсутствия работника, действие индивидуального договора которого приостановлено (за исключением случаев его участия в забастовке),
либо на период нахождения его в одном из
отпусков, предусмотренных статьями 112,
120, 123, 124, 126, 178, 299 и 300;

b) на время выполнения временных
работ продолжительностью до двух месяцев, а также сезонных работ, когда в силу
природных условий работа может производиться только в течение определенного
периода года;
c) с лицами, откомандированными на
работу за пределы Республики Молдова;
d) на время стажировки и профессиональной подготовки работника на другом
предприятии;
e) с лицами, обучающимися по дневной
форме обучения;
f) с лицами, вышедшими согласно действующему законодательству на пенсию
по возрасту или пенсию за выслугу лет
(либо приобретшими право на такую пенсию) и нетрудоустроенными, – на срок до
двух лет. Данный срок может быть продлен сторонами с учетом требований части
(2) статьи 54, части (1) и пункта а) части (2)
статьи 68;
g) с научными работниками учреждений, занимающихся научными исследованиями и разработками, педагогическими
работниками и ректорами высших учебных
заведений, а также с руководителями учебных заведений дошкольного, начального,
общего среднего, специального внешкольного, художественного, спортивного, среднего профессионального, среднего специального образования – по результатам
конкурса, проведенного в соответствии с
действующим законодательством;
h) на период избрания работника на
определенный срок на выборную должность в центральных и местных органах
публичной власти, а также в профсоюзных
органах, органах патронатов, других некоммерческих организаций, хозяйственных товариществ и обществ;
i) с руководителями предприятий, их
заместителями и главными бухгалтерами
предприятий;
j) на период выполнения безработными
оплачиваемых общественных работ в порядке, установленном Правительством;
k) на время выполнения определенной
работы;
l) c творческими работниками из области искусства и культуры;
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m) с работниками религиозных объединений; а также
n) в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством».
Отдельные положения ст. 55 ТК РМ
(о заключении срочных индивидуальных
трудовых договоров со студентами и пенсионерами) противоречат ст. 8 ТК РМ и
закону РМ № 121 от 25.05.2012 года «Об
обеспечении равенства» [4], запрещающим
дискриминацию по признакам пола, возраста и другим признакам, не связанным с
деловыми качествами, необходимыми для
выполнения конкретной работы.
Согласно части (1) ст. 8 ТК РМ в рамках
трудовых отношений действует принцип
равноправия всех работников. Запрещается любая прямая или косвенная дискриминация работника по признаку пола, возраста, расы, цвета кожи, национальности,
вероисповедания, политических убеждений, социального происхождения, места
жительства, наличия физических, умственных или психических отклонений, ВИЧ/
СПИД-инфицирования, членства в профсоюзе или участия в профсоюзной деятельности, а также по иным критериям, не связанным с профессиональными качествами
работника.
По нашему мнению, пункты е) и f) ст. 55
ТК РМ следует отменить как дискриминационные.
При реализации права на заключение
индивидуального трудового договора необходимо учитывать, что действующее законодательство запрещает выполнение
определенных работ определенными физическими лицами.
Согласно части (3) ст. 46 ТК РМ физическое лицо может заключить индивидуальный трудовой договор и по достижении
возраста пятнадцати лет с письменного согласия родителей или его законных представителей и при условии, что работа не
причинит вреда его здоровью, развитию,
учебному процессу и профессиональной
подготовке.
Согласно части (4) ст. 46 ТК РМ запрещается прием на работу лиц, не достигших
возраста пятнадцати лет, а также лиц, лишенных судебной инстанцией права заниÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, – на
соответствующие должности или для занятия соответствующей деятельностью.
Согласно части (1) ст. 255 ТК РМ запрещается применение труда лиц в возрасте
до восемнадцати лет на тяжелых работах и
работах с вредными и/или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может
причинить вред их здоровью и нравственности (азартные игры, работа в ночных заведениях, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и токсическими препаратами). Не допускается подъем и
перемещение вручную указанными лицами тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Согласно части (2) ст. 255 ТК РМ перечень тяжелых работ и работ с вредными и/
или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц
в возрасте до восемнадцати лет, а также
предельные нормы подъема и перемещения тяжестей для данной категории лиц
утверждаются Правительством после консультаций с патронатами и профессиональными союзами.
Перечень тяжелых работ и работ с
вредными и/или опасными условиями труда, на которых запрещается применение
труда лиц в возрасте до восемнадцати лет,
утвержден постановлением Правительства РМ № 541 от 7 июля 2014 года «Об
утверждении Перечня тяжелых работ и
работ с вредными и/или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет», и «Предельных норм подъема и
перемещения тяжестей вручную, допустимых для лиц в возрасте до восемнадцати
лет» [5].
Постановление Правительства РМ № 541
от 07.07.2014 г. вступило в силу со дня опубликования, т.е. с 18 июля 2014 года, и с
этого же дня утратило силу постановление
Правительства РМ № 562 от 7 сентября
1993 года «Об утверждении Списка производств, профессий и работ с тяжелыми и
вредными условиями труда, на которых за-
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прещается применение труда лиц моложе
восемнадцати лет».
Согласно части (5) ст. 1 закона РМ «О
порядке опубликования и вступления в
силу официальных актов» № 173-XIII от
06.07.1994 г. законы РМ, постановления Парламента РМ, постановления и распоряжения
Правительства РМ и другие официальные
акты, указанные в части (1) ст. 1 данного закона, вступают в силу со дня их опубликования в «Официальном мониторе РМ» или в
срок, предусмотренный в самом акте [6].
По нашему мнению, нормативные акты
должны вступать в силу не ранее чем через
10 дней после их опубликования в «Официальном мониторе РМ», чтобы физические и
юридические лица имели возможность ознакомиться с содержанием этих актов.
Нарушение постановления Правительства РМ № 541 от 07.07.2014 года влечет
административную ответственность, установленную ст. 58 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях (далее - КоП РМ)
№ 218-XVI от 24.10.2008 года [7].
Согласно ст. 58 КоП РМ допуск несовершеннолетнего на рабочие места, представляющие опасность для его жизни и
здоровья, или привлечение несовершеннолетнего к работам, запрещенным законодательством, влечет наложение штрафа на
физическое лицо в размере от 100 до 150
условных единиц, на должностное лицо в
размере от 250 до 400 условных единиц и
на юридическое лицо в размере от 400 до
500 условных единиц с лишением или без
лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок
от 6 месяцев до 1 года.
В случае нарушения права на заключение индивидуального трудового договора
физическое лицо имеет право обратиться
в суд первой инстанции в соответствии со
ст. 348-355 ТК РМ и ст. 5, 7 Гражданского процессуального кодекса Республики
Молдова (далее – ГПК РМ) № 225-XV от
30.05.2003 года [8].
Обращение в суд за судебной защитой
осуществляется путем предъявления в суд
первой инстанции искового заявления, которое должно соответствовать требованиям ст. 166 и 167 ГПК РМ.

При этом согласно ст. 353 ТК РМ работники – истцы освобождены от уплаты
судебных расходов.
Исковые заявления рассматриваются
судами первой инстанции в соответствии
со ст. 168-276 ГПК РМ.
Суды руководствуются также постановлениям Пленума Высшей судебной палаты РМ № 12 от 3 октября 2005 года «О
судебной практике рассмотрения споров,
возникающих в процессе заключения, изменения и прекращения индивидуальных
трудовых договоров» [9].
Решения судов первой инстанции могут
быть обжалованы в апелляционном порядке в соответствии со ст. 357, 358, 360-390,
393, 394 ГПК РМ.
Апелляционная жалоба должна быть
подана в течение 30 дней со дня вынесения
решения.
Определения апелляционных палат,
вынесенные при рассмотрении апелляционных жалоб, могут быть обжалованы в
кассационном порядке в соответствии со
ст. 429-445 ГПК РМ.
При этом кассационные жалобы рассматриваются на 2 этапе.
На первом этапе трое судей Высшей судебной палаты РМ решают вопрос о допустимости кассационной жалобы в порядке,
установленном ст. 439-440 ГПК РМ.
Не позднее чем в 10-дневный срок после
возбуждения кассационного производства
Высшая судебная палата истребует дело из
соответствующей судебной инстанции.
После получения дела состав из трех
судей принимает решение о допустимости
кассационной жалобы, распоряжается о направлении ответчику копии кассационной
жалобы с уведомлением о необходимости
обязательного представления отзыва в течение месяца со дня получения копии. В случае непредставления отзыва в назначенный
срок вопрос о допустимости кассационной
жалобы решается в отсутствие отзыва.
Судья-докладчик проверяет: соответствуют ли основания, указанные в кассационной жалобе, положениям закона, и
представляет устный доклад составу суда,
образованному в соответствии с положениями части (2).
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В случае установления наличия одного
из оснований, предусмотренных статьей
433, состав из трех судей мотивированным
определением, вступившим в законную
силу, единогласно принимает решение о
недопустимости кассационной жалобы.
Определение выносится согласно положениям статьи 270 и не содержит никаких
ссылок на существо кассационной жалобы.
Определение о недопустимости кассационной жалобы размещается на вебстранице Высшей судебной палаты в день
вынесения и направляется участникам
процесса и их представителям.
Решение по вопросу о допустимости
кассационной жалобы принимается без
присутствия участников процесса или их
представителей, посредством вынесения
немотивированного определения, что отражается на веб-странице Высшей судебной палаты.
Таким образом, любая кассационная
жалоба может быть признана недопустимой по усмотрению судей. Тем более, что
определение о признании кассационной
жалобы недопустимой является немотивированным и не подлежит обжалованию.
Очевидно, что ст. 439-440 ГПК РМ способствуют коррупции, уровень которой в
Республике Молдова весьма высок.
Полагаем необходимым отменить ст. 433,
439 и 440 ГПК РМ, установив, что все кассационные жалобы должны рассматриваться
по существу. Кассационная жалоба, признанная допустимой, рассматрвиается в
соответствии со ст. 444 ГПК РМ, согласно
которой кассационная жалоба рассматривается без извещения участников процесса.
Состав из пяти судей может принять решение о вызове участников или их представителей для того, чтобы они высказались по
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SUMMARY
The submission topical and important issue is
that the study of the issues the rules governing the
right to work, it has been assumed some additions
and changes to existing legislation.
вопросам законности, затронутым в кассационном заявлении.
Кассационные жалобы, признанные допустимыми, рассматриваются без участия
сторон, что противоречит принципу гласности судопроизводства, установленного
ст. 23 ГПК РМ, принципу непосредственности и устности судебного разбирательства, установленного ст. 25 ГПК РМ.
По нашему мнению, ст. 444 ГПК РМ
следует изменить, установив, что кассационные жалобы рассматриваются с участием сторон процесса с соблюдением общих
принципов гражданского процесса.
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Статья посвящена раскрытию особенностей хозяйственно-правового регулирования
инновационных договоров в зависимости от
их видов в условиях инновационного развития
Украины.
Ключові слова: суб’єкт господарювання, фінансові угоди, інтелектуальний потенціал, інноваційна
політика, промислова власність, державне регулювання, інноваційні договори, інтелектуальна власність.

Постановка проблеми
у загальному вигляді
Інноваційні договори як складові фінансових інновацій є актуальною темою сьогодення, що вимагає докладного вивчення,
розвитку та аналізу задля подальшого вживання їх на практиці з метою поліпшення
господарського сектора економіки держави
в умовах інноваційної системи.
Важливу роль у поширенні і втіленні інновацій відіграють умови, що забезпечують
правое становище суб’єктів господарювання, які намагаються йти шляхом впровадження новітніх технологій. Невід’ємною
складовою є захищеність від можливих негативних наслідків, шляхом визначення загальних і особливих складових супроводжуючих договорів, забезпечуючи зрозуміле,
уніфіковане відношення сторін до виконання взятих на себе зобов’язань. Протиріччя,
що виникають у сфері зазначених суспільних відносин, мають специфічні форми, а
від так потребують своєрідних умов правового регулювання. А відтак, визначення осо-

бливостей інноваційних договорів на основі
їх видової приналежності повинне сприяти
визначенню можливих протиріч у процесі формування інноваційної моделі розвитку економіки України. Варто наголосити,
що підвищення ефективності національної
інноваційної системи та інфраструктури інноваційної діяльності має здійснюватися
шляхом розвитку інфраструктури підтримки малого бізнесу у сфері інновацій (бізнесінкубатори, центри трансферу технологій);
приведення законодавства України у сфері
інтелектуальної власності відповідно до законодавства Європейського Союзу; удосконалення державного регулювання й
економічного стимулювання суб’єктів господарювання у сфері трансферу технологій.
Формування цивілізованого, інтелектуально розвинутого суспільства, перебудова України як правової, демократичної, соціальної
держави пов’язані з активним впровадженням інститутів ринкової економіки, серед яких
важливе місце займає інститут договірного
права. Впровадження науково–технічних
розробок, удосконалення методів організації
та керування виробництвом через договірну
передачу прав надають значний ріст рентабельності бізнесу і є домінуючою тенденцією
в розвитку сучасних ринкових відносин.
Зв’язок вказаної проблеми
із важливими науковими
та практичними завданнями
Чинне законодавство України не передбачає спеціальних заходів захисту від не-
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добросовісної поведінки суб’єктів господарювання в інноваційних правовідносинах.
Зазначені недоліки створюють певні проблеми для суб’єктів господарювання, що
володіють і впроваджують інноваційні технології, обмежують можливості реалізації та
захисту їх права на таку інформацію. У країнах, що йдуть шляхом інноваційного розвитку економіки ці питання врегульовані
на рівні законодавчих актів. А відтак, певної
уваги потребує дослідження видів інноваційних договорів як підвалин, на яких базуються виникнення прав і обов’язків сторін.
Формулювання цілей статті
(постановка завдання)
Метою представленої статті є запропонування визначення та висвітлення видів інноваційних договорів, як угод спрямованих
на підвищення економічної самостійності
держави через дослідження існуючих науково-теоретичних поглядів у сфері класифікації
інноваційних договорів та її складових. На
підставі аналізу вищезазначених питань простежити певний генезис інновації, а саме: становлення, шляхи розвитку у майбутньому,
що надасть змогу закласти у чинне законодавство такі норми правової охорони інте--ресів суб’єктів, які створювали б більш сприятливі умови для розвитку підприємництва і
добросовісної конкуренції на ринку. А відповідно до цього має бути реалізована розробка
нових положень, які сприятимуть створенню
цілісного уявлення про обов’язкові і суттєві
умови інноваційних договорів, що, у свою
чергу, повинно призводити до більшої захищеності й економічного заохочення вищезазначеного алеаторного виду діяльності.
Об’єктом дослідження є сукупність наукових поглядів, ідей, уявлень з приводу
визначення основних підходів щодо договорів, що супроводжують інноваційну діяльність і вищезазначені відносини.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій, у яких започатковано
розв’язання цієї проблеми
Дослідженню класифікації договорів і їх
видів приділено чимало уваги науковців у
юридичній літературі, у тому числі й інноваційним договорам.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

Праці Марущака Н. В., Сімсона О., Тітаренко Г. Б., Тверезенко О. О., Рассомахіна О.А., Близнец И. А., Кучеренко Ю.Б. писвячені саме інноваційним договорам, однак
низка питань, пов’язаних із вищевказаною
проблемою, а саме визначенню особливостей , що лежать в основі виникнення відповідальності, потребує більшої уваги.
Виклад основного матеріалу
дослідження і обґрунтування
отриманих наукових результатів
Як відомо, інновації – це результат інвестування інтелектуального рішення в
розробку та отримання нового знання,
раніше не залученої ідеї щодо оновлення
сфер життєдіяльності людства (технології;
вироби; організаційні форми соціального
буття, такі як освіта, управління, організація праці, обслуговування, наука, інформатизація та т. ін.), а також наступний процес
впровадження (виробництва) цього, з фіксованим отриманням додаткової цінності
(прибуток, лідерство, пріоритет, докорінне покращення, креативність, прогрес).
У свою чергу, фінансовими інноваціями визнаються нові фінансові продукти, технології та інститути, що підвищують економічний стан держави.
Правовими формами створення і реалізації інновацій виступають окремі види договорів, які мають врегулювати відносини
суб’єктів інноваційної діяльності. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інноваційну діяльність» суб’єктами інноваційної
можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи
іноземних держав, особи без громадянства,
об’єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають
майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів [4].
Впорядкування за певними ознаками
має теоретико-методологічне значення як
інструмент досліджень генезису інновацій, а
також практичне – для класифікації за ознаками інновацій як об’єктів інноваційної діяльності. [3; с. 35]
Відповідно, можна виділити окремі види
інноваційних договорів:

128

Ìàòâººâ Ï.Ñ. - Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ííîâàö³éíèõ äîãîâîð³â...

- договір підряду на виконання проектних і дослідницьких робіт (ст. 324 Господарського кодексу України) [5]. За цим
договором підрядник зобов’язується розробити за завданням замовника проектну
документацію або виконати обумовлені
договором проектні роботи, а також виконати досліджувальні роботи, а замовник
зобов’язується прийняти і оплатити їх;
- договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (ст. 892 Глави 62 Цивільного кодексу України) [6]. За договором на
виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов’язується
провести за завданням замовника наукові
дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на
нього, нову технологію тощо, а замовник
зобов’язується прийняти виконану роботу
та оплатити її;
- договори, що направлені на придбання
прогресивних видів машин, устаткування,
установок, інших основних фондів, необхідних для впровадження нових або вдосконалених технологічних процесів, або для
випуску нової продукції, надання нових послуг (наприклад, договори купівлі-продажу,
міни та таке ін.);
- ліцензійні договори, які є найбільш поширеною формою передачі майнових прав
інтелектуальної власності, де одна сторона
(ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату)
дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах,
визначених за взаємною угодою сторін з
урахуванням вимог законодавства. У разі
передачі прав на об’єкт права промислової
власності до договору включаються відомості про номер патенту та назву винаходу
(корисної моделі, сорту рослин тощо). Вимоги до ліцензійних договорів на кожний вид
об’єктів права промислової власності встановлюються підзаконними актами;
- договори на придбання і використовування програмних засобів (програми для
ЕОМ і бази даних, видавничі системи і графічні редактори та таке ін.);
- договір комерційної концесії. Відповідно до статті 1115 Цивільного кодексу Укра-

їни за договором комерційної концесії одна
сторона (правовласник) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату
право користування відповідно до її вимог
комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного
виду товару та (або) надання послуг [6].
Особливості розподілу інноваційних
договорів за їх особливими ознаками обумовлюються їх різнорідністю за змістом і
структурою, місцем і сферами застосування,
масштабами функціонування, характером
споживання, формами перетворення, рівнем
новизни, характером наслідків та іншими
критеріями, що можуть мати суттєвий вплив.
Наслідком зазначеного може бути віднесення однієї інновації до кількох видів одночасно. У науковій літературі зустрічаються
класифікації інновацій за багатьма критеріями (деякі фахівці пропонують до 25 критеріїв для структурування інновацій), вибір
яких, як правило, залежить від завдань, які
ставить перед собою науковець. Це призводить до того, що виникає необхідність систематизувати самі критерії, що іноді робиться,
в результаті чого ми зустрічаємося вже не з
окремими критеріями, а їх системою, як правило, організованою за ступенем важливості
з погляду науковця [1; с. 36].
З огляду на зазначене заслуговують на
увагу критерії запропоновані М. Хучеком
«Інновації на підприємствах та їх впровадження», а саме:
1) оригінальний характер змін: оригінальні (творчі) інновації-відкриття та винаходи; неоригінальні-копіювання та відтворення оригінальних;
2) ступінь складності: незв’язні та
зв’язані-результат праці колективів, наукових груп, господарських організацій;
3) галузь господарства: матеріалізовані
та нематеріалізовані;
4) ступінь новизни у масштабі: світовому,
країни або галузі, підприємства;
5) у рамках дії та форм прояву: вже впровадили на підприємстві, які впроваджують
на підприємстві;
6) соціально-психологічний критерій
залежно від ступеня розуміння та форм виникнення інновацій у тих чи інших соціальних сферах;
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7) сфера використання: технологічні; організаційні; економічні; суспільні. Останній
критерій, на нашу думку, є найважливішим,
оскільки навіть якщо ми розглядаємо інноваційну діяльність на окремому підприємстві, то вона повинна аналізуватися комплексно, і тільки останній критерій дозволяє
це зробити [1; с. 36].
Зазначене пояснюється, насамперед,
системним характером інноваційної діяльності та необхідністю комплексного підходу
до їх вивчення, оскільки у загальному вигляді інноваційний процес полягає в отриманні й комерціалізації винаходів, нових
технологій, видів продукції та послуг, нових
способів організації виробництва, праці й
управління, у той же час на державному рівні, інноваційний процес – це механізми розробки та впровадження інновацій на ринку
нововведень України. [3; с. 39].
Крім того, групування інновацій за сферою використання не тільки конкретизує
структуру об’єкта, що вивчається інноватикою, але й виявляє в ній проблемні зв’язки
і відносини, виявлення і нівелювання яких
повинно зменшити наявні ризики [1; с. 41].
В умовах економіки, що розвивається,
держава, керуючись метою саме інноваційного напрямку розвитку, стає основним ініціатором відповідних економічних процесів
і відповідних суспільних відносин. Право
є основним засобом регулювання, що створює належні умови для формування та активізації інноваційних відносин. Держава повинна активізувати недостатній приватний
інтерес, стимулювати підприємницьку ініціативу в нематеріальній сфері, що повною
мірою стосується специфіки формування
інноваційних правовідносин в Україні. Наслідком чого є життєво важливим створення моделі інноваційних правовідносин, з
гармонійним поєднанням і балансу приватних і публічних інтересів, де публічні – це
інноваційні перетворення в господарській
сфері, модернізація національних виробництв, створення ринку інновацій, а приватні – досягнення конкурентних переваг
на внутрішньому та міжнародному ринках
інтелектуальної продукції та отримання
прибутків від її використання. [2; с. 98-99]
Інноваційні відносини, як і господарські,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

можуть набувати характеру організаційномайнових – «діагональних правовідносин»,
так як їм притаманні риси як горизонтальних, так і вертикальних правовідносин. Це
відносини: з приводу державного трансферу технологій; інноваційної діяльності
технопарків як суб’єктів публічного права;
діяльності верчурних та інноваційних фондів за участю державного капіталу як заохочувальних механізмів інноваційної інфраструктури, а також інші. З одного боку, ми
маємо справу із суб’єктом публічного права
(державою або юридичною особою), а з другого боку, він стає учасником майнових відносин, аналогічних тим, що відбуваються у
приватній сфері [2; с. 99].
Визначення, що надаються у Законі
України «Про інноваційну діяльність» [4],
а також наведене вище обумовлює доцільність проведення предметно-об’єктивної
класифікації за наступними критеріями:
1) інноваційні правовідносини у сфері науки
і техніки (об’єкт знання); 2) у виробничій
сфері (технології); 3) в інформаційній сфері
(інформація); 4) у сфері торгівлі та послуг
(бренди); 5) у сфері культури, шоу-бізнесу
(сценарії, ідеї).
Залежно від форми інноваційної діяльності (в основі лежатиме відповідний договір на розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності), слід виділити:
1) відносини з горизонтальної передачі
об’єктів інновації (горизонтальний трансфер); 2) відносини з регулювання державного трансферу об’єктів інновацій (вертикальний трансфер) [2; с. 102].
Класифікація договорів дає змогу учасникам господарсько-правових відносин легко виявляти найбільш суттєві властивості
договору та звертатись у практичній діяльності до такого договору, який найбільш
відповідає їхнім вимогам і поставленим завданням [9, с. 594].
Вищезазначене може бути розглянуте
на прикладі договору комерційної концесії.
Предметом договору комерційної концесії є
право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок,
промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного
досвіду та ділової репутації.
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Слід зауважити, що договір комерційної концесії є одним із новітніх договірних
інститутів у господарському праві України.
Незважаючи на новизну для України, договір комерційної концесії має достатньо
давню історію. Зокрема, у США цей вид договору був відомий вже у 30-х роках ХХ століття, а у 70-х широко ввійшов до практики
комерційної діяльності: за моделлю комерційної концесії у США працюють біля однієї
треті всіх підприємств роздрібної торгівлі,
а в Австралії – біля 90 відсотків організацій
швидкого обслуговування [7; с. 42].
У світовій практиці відповідний інститут має назву «франчайзинг» (від фр.
franchissage — пільга, привілей), або франшиза (від лат. franchise – привілея, пільга, особливе право). Як приклад, можна навести визначення, запропоноване
Міжнародною асоціацією франчайзингу:
«Франчайзинг – це договірні відносини
між франшизодавцем і франшизоодержувачем, де франшизодавець пропонує або
зобов’язується виявляти постійний інтерес до діяльності франшизоодержувача у
таких сферах, як ноу-хау і навчання персоналу, тоді як франшизоодержувач здійснює
власну діяльність під спільним фірмовим
найменуванням, форматом і/чи процесом,
яким володіє та контролює франшизодавець, і вклав або вкладе суттєві інвестиції у
це підприємство із власних ресурсів».
Серед особливостей договору комерційної концесії можна виділити наступні:
Сторонами договору комерційної концесії можуть бути лише особи, що здійснюють
підприємницьку діяльність (ст. 1117 ЦКУ)
[6].
Необхідним елементом предмету договору комерційної концесії є надання правовласником користувачеві комплексу прав:
право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок,
промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного
досвіду та ділової репутації. Можливість використання не лише об’єкта права інтелектуальної власності, але і комерційного досвіду та ділової репутації відрізняє договір
комерційної концесії від ліцензійного договору.

Специфіку має і зміст договору комерційної концесії, коло прав та обов’язків сторін. Так, правовласник зобов’язаний передати користувачеві технічну та комерційну
документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому
за договором комерційної концесії, а також
проінформувати користувача та його працівників з питань, пов’язаних зі здійсненням цих прав;
Здійснення класифікації договорів дає
можливість не лише виділити риси чи істотні ознаки того чи іншого договору, а й визначити його місце в системі відносин, оскільки
правильно побудована класифікація сприяє
систематизації не лише накопичених знань,
а і забезпечує належне використання термінів, усуває неоднозначність правозастосування, а інколи і суперечливість [10, с. 321].
Аналізуючи доктринальні положення,
щодо класифікації договорів, слід зазначити,
що вона проводиться за різними ознаками
класифікації договорів, що регулюють інноваційну діяльність у сфері господарсько-правових відносин і обумовлене обов’язковістю
досягнення прибутку поряд із юридичнним
критерієм поеднання і наявність економічного критерія.
Як слушно зазначає С. М. Бервено, пріоритетною вважається практична значущість поділу договорів на види, яка полягає,
перш за все, в можливості нормативного закріплення їх суттєвих видових ознак і, як
результат, – у забезпечені одноманітного
застосування договорів із відповідними характерними рисами.
Є. О. Харитонов та І. Г. Бабич зазначають, що класифікацію можна здійснювати з
урахуванням їх належності до певного типу,
виду або змішаного договору.
На думку О. С. Іоффе, договірний тип
суспільних відносин виділяється за специфікою матеріальних відносин, що опосередковуються договором, або низкою юридичних
умов, об’єктивно необхідних для утворення
даного договірного зобов’язання. Достатньо
будь-якої з двох вищеназваних передумов,
щоб відповідні зобов’язання утворили самостійний тип договору.
Якщо ж укладений договір опосередковує два або більше різнорідних відносин та
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об’єднує умови, об’єктивно необхідні для
формування зобов’язань різних типів, він
стає змішаним договором.
У межах одного типу договору можуть існувати різні види договорів. Визначити вид
договору – означає виділити в межах одного договірного типу такі договори, які одночасно із загальними рисами, притаманними
даному типу, містять специфічні особливості, що характеризують суб’єктів договірних
правовідносин, предмет договору, підстави
виникнення, зміст договірних правовідносин тощо. Вид договору – це основа системи
договорів. У межах окремих видів господарсько-правових договорів можуть розрізнятись договори, які містять у собі такі особливості, які надають можливість виділити в
межах одного виду договорів низку підвидів
(різновидів) господарсько-правових договорів [8; с. 112].
Договори можна поділяти на: визначені і законодавчо не врегульовані -регулюються виключно домовленістю сторін [3, с. 58–59] із додержанням загальних засад законодавства [8; с. 113], а від рівня врегульованості на пойменовані та непойменовані.
Пойменовані є договори, сформульовані законодавством, і у разі виникнення спору суд може звернутися до закону з метою
встановлення відповідності і несуперечності їх змісту вимогам законодавства. Відтак,
пойменовані договори у національному
праві за рівнем їх визначеності можуть бути
поділені на ті, що 1) закріплені ГК України
та іншими кодифікованими актами законодавства; 2) закріплені поточними законами; 3) закріплені підзаконними актами.
Непойменовані договори – це така група договорів, що не отримали свого нормативноправового врегулювання та не передбачені
актами законодавства, а є результатом волевиявленням їх сторін. У деяких випадках,
залежно від характеру суспільних відносин,
юридична природа таких договорів може
бути неоднозначною.
Найбільше значення для класифікації
має дихотомія, яка заснована на одній із
трьох підстав: розподіл зобов’язань між сторонами, наявність зустрічного задоволення,
момент виникнення договору. Використання зазначених підстав дає змогу виділити:
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односторонні та двосторонні, оплатні та безоплатні, реальні і консенсуальні.
Щодо договорів у сфері інноваційної діяльності зазвичай всі договори є
двосторонньо-зобов’язальними, оплатними
та консенсуальними. [8; с. 113].
Це:
– договори на надання інжинірингових
послуг (договори на надання інженерноконсультаційних послуг з підготовки, технічного забезпечення процесу виробництва
і передачі продукції);
- договори на надання маркетингових
послуг, пов’язаних з випуском інновацій на
ринок (попереднє дослідження, зондування
ринку, адаптація даного виробу для різних
ринків збуту);
- договори по виробничому проектуванню і виконанню інших видів робіт,
пов’язаних з підготовкою виробництва для
випуску нової продукції, технологічним
оснащенням, організацією виробництва і
початковим етапом випуску нової продукції;
- договори, пов’язані з наданням послуг
з навчання, підготовці, перекваліфікації
персоналу у зв’язку з упровадженням технологічних інновацій, консалтингові послуги;
- інвестиційні договори (у тому випадку,
коли інвестиціями виступають технології,
права користування об’єктами інтелектуальної власності).
Враховуючи мету даної наукової розвідки, заслуговує на увагу багаторівнева класифікація М. І. Брагінського та В. В. Вітрянського, за якою договори об’єднуються у
певні групи, при цьому кожний наступний
рівень відображає особливості попередніх.
На першому рівні всі договори поділені на
чотири групи за їх метою на: 1) передачу
майна, 2) виконання робіт, 3) надання послуг 4) заснування різноманітних товариств.
На другому рівні кожна з цих груп, у свою
чергу, має підрівні, договори, у яких містяться притаманні їм специфічні ознаки та
особливості [8; с. 113]
Окремої уваги в контексті визначення
особливостей інноваційних договорів заслуговує визначення таких важливих складових, як трансфер-технології та ноу-хау.
Трансфер-технології – це передача технології, що оформляється шляхом укла-
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дення між фізичними та/або юридичними
особами двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права
та обов’язки щодо технології та/або її складових [14].
Договір про трансфер-технології – договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю
чи частково передаються майнові права на
технологію або її складові [14].
Ноу-хау – технічна, організаційна або
комерційна інформація, отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та
її складових, яка: не є загальновідомою чи
легкодоступною на день укладення договору про трансфер-технології; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва
продукції, технологічного процесу та/або
надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо
було перевірити її відповідність критеріям
загальновідомості та істотності [14].
До правочинів у сфері передачі технологій належать: 1) передача, продаж або
надання на основі ліцензій усіх форм промислової власності, за винятком товарних
знаків, знаків обслуговування та комерційних найменувань, у тих випадках, коли вони
не є частиною правочинів щодо передачі
технології; 2) надання ноу-хау і технічного
досвіду; 3) передача технологічних знань,
необхідних для монтажу, експлуатації та
функціонування підприємства та обладнання, а також виконання проектів «під ключ»;
4) надання технологічних знань, необхідних
для набуття, монтажу та використання машин, обладнання, проміжних товарів та/або
сировини, набутих шляхом закупівлі, оренди або яким-небудь іншим способом; 5) передача технічного змісту правочинів щодо
промислового або технічного співробітництва [11; с. 77].
Крім того, до договорів у сфері інтелектуальної власності належать також договори
на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
та договір комерційноії концесії (франчайзинг) [6], хоча зазначені договори і виділені
в окремі глави (гл. 16 ГК України). [5].
Цікавим є досвід у рамках ООН, де було

розроблено ряд рекомендацій, присвячених
врегулюванню окремих видів договорів у
сфері трансферу технологій. Зокрема, здійснено аналіз умов договорів інжинірингу та
технічного сприяння (права та обов’язки
консультанта у даних договорах, залучення місцевого персоналу, права та обов’язки
власника технології, платежі та порядок їх
здійснення, умови дійсності договорів, порядок вирішення спорів, зупинення та припинення договорів, форс-мажорні обставини).
У Керівних принципах щодо придбання
іноземної технології у країнах, що розвиваються, із врахуванням положень щодо
ліцензійних договорів, висвітлено способи
передачі технології, ознаки ліцензійних договорів щодо передачі технології, порядок
вибору технологій та ліцензіара для країни, що розвивається, умови ліцензійного
договору у сфері передачі технології, рекомендації для ліцензіата, який бере участь у
переговорах щодо укладання ліцензійного
договору, а також правові аспекти ліцензійних договорів, підготовлені Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності. У
технічному документі щодо особливостей та
проблем договорів на виконання робіт «під
ключ» у країнах, що розвиваються, увагу зосереджено на ознаках та основних умовах
договорів про виконання робіт «під ключ», а
також надається характеристика договорам
на управління будівництвом та проведення
проектно-будівельних робіт. У Правовому
керівництві ЮНСІТРАЛ щодо складання
міжнародних контрактів на будівництво
промислових об’єктів, прийнятому резолюцією ЮНСІТРАЛ у серпні 1987 року, розглядаються питання про дії покупця (інвестора) перед укладанням контракту, способи
укладання контракту, вибір підрядника, загальні вимоги до проекту контракту, опис
об’єкта та гарантії якості, трансфер-технології, платежі та порядок їх здійснення, постачання обладнання та матеріалів, будівництво, консультації, субпідряд, перевірку
та випробування протягом здійснення робіт, прийняття результатів робіт, ризики,
передачу права власності, страхування, гарантії, дефекти та інші недоліки, збитки та
неустойку, обмеження відповідальності, перешкоди, зупинення та припинення дого-
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вору, постачання запасних частин та обслуговування після будівництва, передачу прав
та обов’язків, право, яке застосовується до
договору, вирішення спорів. У Керівництві
по складанню міжнародних контрактів на
послуги, пов’язані з матеріально- технічним обслуговуванням, ремонтом та експлуатацією промислових та інших споруд
Європейської економічної комісії ООН розглядаються питання реалізації контрактів
на матеріально-технічне обслуговування,
контрактів на проведення ремонтних робіт та контрактів на експлуатацію. У Керівництві по складанню міжнародних контрактів щодо консультативного інжинірингу,
включаючи деякі аспекти технічного сприяння, розглядаються основні умови договорів інжинірингу та технічного сприяння.
Крім того, Європейська економічна комісія
ООН першою з регіональних комісії ООН
визначила «Генеральні умови торгівлі обладнанням». Серед інших документів ЄЕК
можна назвати Керівництво з розроблення договорів про міжнародне передавання
виробничого досвіду і знань у машинобудуванні, Керівництво з укладення договорів на спорудження промислових об’єктів,
Керівництво з укладення міжнародних договорів про промислове співробітництво,
Керівництво з укладення міжнародних договорів між сторонами, що об’єдналися для
здійснення конкретного проекту. Усі ці документи застосовуються тільки за наявності
посилання на них в угоді. [11; с. 79].
На підставі зазначеного, а також, враховуючи існуючий міжнародний досвід, можна
запропонувати таку класифікацію договорів
у сфері інноваційної діяльності, залежно від
правових наслідків, досягнення яких прагнуть учасники відносин:
1) договори, направлені на створення
інноваційних об’єктів інтелектуальної власності ( замовлення і використання об’єкта
права інтелектуальної власності, виконання
науково-дослідних, дослідно- конструкторських та технологічних робіт);
2) договори, направлені на надання прав
на використання об’єктів інтелектуальної
власності (ліцензійні, комерційної концесії
(франчайзингу));
3) договори, направлені на передання
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(відчуження) майнових прав (передання
(відчуження) майнових прав інтелектуальної власності, розподіл майнових прав інтелектуальноії власності на об’єкти інтелектуальноії власності);
4) договори, направлені на забезпечення виконання основного договору ( застави
майнових прав інтелектуальної власності);
5) договори, направлені на управління
майновими правами у сфері інтелектуальної
власності ( колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав; між організацією колективного управління та особою, яка використовує
об’єкти авторського права і суміжних прав;
про виплату відрахувань виробниками та
імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і
виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах).
Вище запропонована класифікація може
доповнюватись у залежності від змін, що
відбуваються у господарсько-правових відносинах у сфері впровадження інноваційних відносин, що є цілком логічним і відповідає природі інновації, як такої. Крім
цього, слід зазначити, що важливим кроком
в напрямку розуміння та застосування інноваційних договорів як угод, спрямованих
на підвищення економічної самостійності
держави, є нормативне врегулювання цього
широкого спектру питань у зазначеній сфері
в Господарському кодексі України, а також
прийняття відповідних спеціальних законів
щодо комплексного підходу до питань регулювання правовідносин, які виникають у
зв’язку зі створенням та використанням інноваційних договорів.
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В статье рассмотрено нормативно-правовое регулирование прекращения права государственной и коммунальной собственности на
природные ресурсы. Названы общие основания
прекращения права государственной и коммунальной собственности на природные ресурсы
и специфические, свойственные каждой из
этих форм собственности отдельно. Предлагается законодательно закрепить основания
прекращения коммунальной формы собственности, поскольку Земельный кодекс Украины,
закрепив основания приобретения территориальной громадой права собственности на
землю, должен предусматривать также основания и порядок прекращения прав, которые
имеют соответствующую специфику.
Ключові слова: державна власність, природні
об’єкти, комунальна власність, припинення права
державної власності на природні ресурси, припинення комунальної власності, припинення права власності на природні ресурси.

Більшість земель України перебуває в
державній та комунальній власності. Публічний характер структури державної та
муніципальної власності багато в чому зумовлює схожість підстав припинення такого права власності на природні ресурси
[1, с.21], наприклад, відсутність можливості
конфіскації земель таких форм власності,
примусового відчуження земельних ділянок у цих власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб тощо.
Припинення права власності на землю та
інші природні ресурси вже було об’єктом
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

дослідження в працях окремих вчених,
зокрема: М.В. Шульги, С.В. Размєтаєва,
Т.Н. Малої, О.А. Вівчаренко та ін. Проте основна увага ними приділяється саме
проблемам нормативно-правового регулювання припинення приватної власності,
тоді як припинення публічних форм права
власності зазвичай залишається недостатньо дослідженим. Проте насьогодні більшість земельних ресурсів перебуває саме
в публічних формах власності і належне
всебічне регулювання питань виникнення,
реалізації та припинення публічних форм
власності на землю є, зокрема, запорукою
гарантування захисту права приватної
власності.
Метою статті є висвітлення специфіки
та прогалин правового регулювання підстав припинення державної та комунальної форм власності на землю, пошук шляхів вдосконалення правового регулювання
припинення права публічної власності на
землю.
Припинення права державної та комунальної власності може мати місце за
наявності згоди власників таких земель
– держави в особі відповідних органів виконавчої влади та територіальних громад
в особі відповідних органів місцевого самоврядування [2, с. 86-87]. Закон допускає
й припинення права державної власності,
за якими-небудь примусовими підставами
без добровільної згоди власника [3, с.30].
Теж саме можна сказати і про припинення права комунальної власності на землю.
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Мова йде про вилучення земельної ділянки за рішенням суду у зв’язку з визнанням
дій органів місцевого самоврядування неправомірними. До таких примусових підстав можна віднести, наприклад, визнання
рішень, дій та угод, що лежать в основі
набуття права державної чи комунальної
власності на деякі землі недійсними (у тому
числі при визнанні неправомірним викупу
земельних ділянок для суспільних потреб;
оскільки органи державної влади та місцевого самоврядування уповноважені, виступаючи від імені і в інтересах усього народу
України або відповідних територіальних
громад, здійснювати повноваження власника) тощо. Примусове припинення права
державної та комунальної власності на землю може мати місце за рішенням суду [2,
с.86-87].
Загальними підставами припинення
права державної та комунальної власності
на землю є:
1) приватизація земель, які перебувають у власності держави або, відповідно,
територіальних громад. Моментом припинення права державної чи комунальної
власності на земельну ділянку у зв’язку з
приватизацією слід вважати момент набуття права власності на неї відповідними громадянами;
2) укладення уповноваженими органами цивільно-правових угод про перехід
права власності на земельну ділянку, в тому
числі і відповідно до міжнародних договорів [2, с.86-87], тобто вибуття з-під юрисдикції держави певної частини її території.
Однак варто зауважити, що укладання міжнародних договорів щодо переходу права
власності на окрему частину території країни є виключно прерогативою держави;
3)передача земельної ділянки державної власності у комунальну власність або
передача земельної ділянки комунальної
власності у власність держави.
Разом з тим слід зазначити, що окрім
загальних підстав припинення права державної та комунальної власності на землю,
є й специфічні, властиві кожній з цих форм
власності окремо.
Зокрема, припинення права державної
власності на землю можливе внаслідок роз-

межування земель державної та комунальної власності [2, с. 86-87].
Особливістю підстав припинення права
державної власності на землю є те, що держава, як землевласник, виражає свою волю
у нормативному порядку [4, с. 92]; тобто
специфічною ознакою державної власності
на землю є те, що держава виступає одночасно і як суверен, і як суб’єкт права власності. Однак, як зауважує О.А. Вівчаренко,
правомочності держави як власника землі
і як носія політичної влади (суверена), що
здійснює територіальне верховенство, є
тотожними, лише коли держава встановлює загальні засади земельної власності,
землекористування, кадастру тощо [5, с.8892]. Одними з таких засад права власності
на землю й землекористування є підстави
припинення відповідних відносин.
Таким чином, припинення державної
власності на землю має місце виключно за
волею держави, але держави не просто як
власника відповідних природних ресурсів, а як публічно-правового суверена, що
одночасно виступає власником більшості природних ресурсів та зобов’язує самого себе шляхом видання владно-правових
приписів відмовлятися від належного йому
права власності на відповідний природний
ресурс за наявності передбачених законом
підстав. Примусове припинення права
державної власності за рішенням суду може
відбуватися, зокрема, тоді, коли компетентні органи держави відмовляються виконати встановлений нормативно-правовими
актами обов’язок щодо передачі права
власності на землю іншим суб’єктам.
Як зазначає О.А.Вівчаренко, у положеннях чинного Земельного кодексу відображається штучна нерівність як при захисті
права власності, так і при відповідальності
за порушення земельного законодавства [5,
с. 92]. Дійсно, важко не погодитися з цією
думкою, оскільки, наприклад, підстави
припинення прав на землю, передбачені
статтями 140 та 141 Земельного кодексу,
звертаються до юридичних та фізичних
осіб, що зумовлює те, що застосування такої
еколого-правової санкції (а саме, земельноправової) як примусове припинення відносин публічної власності на землю внаслідок
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порушення уповноваженими особами вимог земельного законодавства є принципово неможливим.
Положення ст. 13 Конституції України
про те, що власність зобов’язує, стосується
всіх форм власності на землю, у тому числі
й публічних.
Доцільним було б законодавчо зазначити, що в Україні держава, територіальні
громади, фізичні та юридичні особи можуть здійснювати належні їм права власності на землю, ліси, надра та інші природні ресурси, які відповідно до законодавства
можуть знаходитися у власності таких осіб
лише в тій частині, в якій це не спричиняє
шкоди навколишньому природному середовищу та не порушує прав та законних інтересів інших осіб. Уявляється, що подібна
норма повинна посісти гідне місце в Законі України „Про охорону навколишнього
природного середовища” [6], який на сьогодні, можна сказати, виконує роль комплексного нормативно-правового акту, що
регулює питання охорони довкілля в цілому і є базою, що містить загальноекологічні
принципи для інших природоресурсних
нормативних актів. Таке положення, що
водночас є найважливішим принципом відносин власності на природні ресурси, який
є продовженням конституційного принципу, передбаченого ч.3 ст. 13 Основного
Закону: „Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству”,
– повинно бути закріплено в майбутньому
Екологічному кодексі України в разі його
прийняття.
У зв’язку з зазначеною необхідністю захисту права на земельні ділянки всіх форм
власності, слушною уявляється пропозиція
О.В. Вівчаренка, який пропонує доповнити
ст. 154 Земельного кодексу України частиною 3, у якій встановити відповідальність
посадовців владних органів за порушення
права власності територіальних громад та
держави і визначити на рівні закону нікчемність угод, що порушують права громад [5, с. 92]. Така думка є цілком логічною, оскільки визнання угоди недійсною
як спосіб захисту прав на земельні ділянки
закріплений лише по відношенню до відповідних прав громадян та юридичних осіб
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

(п. „в” ч. 3 ст.152 ЗК). Зазначену гарантію
захисту прав громадян та юридичних осіб
на земельні ділянки можна розглядати і
як підставу припинення певних земельних правовідносин, що розглядатиметься
далі. Проте ані такої підстави припинення
земельних правовідносин (власності чи користування), як визнання недійсною угоду,
що порушує право держави чи територіальної громади на землю, ані відповідного
способу захисту прав територіальних громад чи держави на земельні ділянки Земельний кодекс України не передбачає [7].
Тому, якщо виходити з принципу рівності
всіх форм власності, то на рівні закону слід
визначити не лише нікчемність тих угод,
що порушують права громад, але й тих, що
порушують права держави.
Підстави припинення права комунальної власності на землю також мають деякі
особливості, пов’язані з певною специфікою права комунальної власності на землю.
Зокрема, відповідно до ст.13 Конституції
України, від імені Українського народу
права власника на всі природні ресурси, в
тому числі й на землю, здійснюють органи
державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто місцеві ради виступають представниками інтересів частини
Українського народу, а саме відповідних
територіальних громад. Іншими словами,
особливістю комунальних земель є їх спрямованість на забезпечення задоволення
інтересів значного кола осіб, об’єднаних
поняттям “територіальні громади” адміністративно-територіальних
одиниць.
Земля, як і будь-яке інше майно, повинна
забезпечувати інтереси відповідної територіальної громади. Ця особливість землі,
що знаходиться у комунальній власності,
відрізняє її від земель приватної власності,
використання яких спрямоване на задоволення потреб окремих фізичних або юридичних осіб.
Наявність зазначеної специфіки зумовлює й особливості підстав припинення
відносин права комунальної власності на
землю, які дещо різняться від тих підстав,
які передбачені ст.140 Земельного кодексу
України. Так, однією з них є добровільна
відмова територіальних громад від належ-
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ної їм земельної ділянки. Наприклад, це
має місце при передачі автомобільних доріг, спортивних споруд чи об’єктів культури з комунальної в державну власність.
Особливістю такої підстави припинення
відносин комунальної власності є те, що у
зазначених випадках земля може переходити тільки до державної форми власності
у разі згоди відповідних органів виконавчої
влади. Таке положення є цілком логічним,
оскільки, по-перше, землі, які знаходяться
під автомобільними шляхами, не можуть
передаватися у приватну власність і, подруге, неможливо передавати відповідні
земельні ділянки комунальної форми власності, що розташовані у межах одних населених пунктів, у власність територіальних
громад інших населених пунктів.
Оскільки суб’єктом комунальної власності може бути виключно територіальна
громада того чи іншого населеного пункту як адміністративно-територіальної одиниці, то адекватно цьому, із втратою відповідною територією статусу самостійної
адміністративно-територіальної
одиниці
землі, що належать територіальним громадам цих населених пунктів, переходять у
власність територіальних громад інших населених пунктів у разі об’єднання їх в одну
адміністративно-територіальну одиницю.
В інших випадках зазначені землі стають
об’єктами права державної власності, тому
що відповідно до ст.84 Земельного кодексу у державній власності перебувають усі
землі України, крім земель комунальної
та приватної власності. Землі приватної та
державної форми власності, які знаходяться на території населених пунктів, що ліквідуються, не змінюють форми власності.
Тобто ліквідація того чи іншого населеного
пункту є специфічною підставою припинення права власності на землю, що властива лише комунальній формі власності.
До специфічних підстав припинення правовідносин комунальної власності також слід віднести вилучення земель
комунальної власності для забезпечення
державних потреб. Остання підстава має
самостійне значення у разі виникнення
необхідності створення об’єктів, землі яких
не можуть знаходитися у власності терито-

ріальних громад відповідно до закону. Зазначені підстави потребують законодавчого закріплення, оскільки Земельний кодекс
України, закріпивши підстави набуття територіальною громадою права власності на
землю, повинен передбачати й підстави та
порядок припинення прав, які мають відповідну специфіку.
Виходячи з аналізу особливостей розглянутих підстав припинення права публічної власності на землю, можна зробити
декотрі висновки. Підстави припинення
названого права мають окремі спільні риси,
це обумовлено тим, що земельні ділянки,
які знаходяться у власності держави або
територіальної громади, покликані забезпечувати інтереси значного кола осіб. Різниця між підставами припинення права
державної та комунальної власності також
ґрунтується на відповідному колі суб’єктів,
інтереси яких повинна забезпечувати та чи
інша форма права публічної власності на
землю. Іншими словами, специфіка підстав
припинення державної власності на землю
полягає в тому, що ці землі повинні відбивати необхідність врахування інтересів усіх
територіальних громад, фізичних та юридичних осіб у межах всієї держави; тоді як
особливості підстав припинення комунальної власності на землю пов’язані з необхідністю забезпечувати інтереси лише окремої
територіальної громади.
Слід також зазначити, що припинення права державної власності пов’язане з
виконанням нею подвійної ролі. З одного
боку держава видає владні приписи, які
стосуються, зокрема, й підстав припинення прав власності, а з іншого – держава, як
землевласник, сама повинна діяти в межах
цих приписів. У зв’язку з чим особливого
значення набуває запровадження правових механізмів, що забезпечують захист
прав інших осіб, зокрема, й власників природних ресурсів.
Матеріальні засади припинення права власності на землю публічних суб’єктів,
якими є підстави припинення цього права,
реалізуються за допомогою певного механізму, а саме порядку припинення відповідного права, якому доцільно приділити
увагу у подальших дослідженнях.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано нормативноправове регулювання припинення права державної та комунальної власності на природні
ресурси. Названі загальні підстави припинення права державної та комунальної власності
на природні ресурси та специфічні, властиві
кожній з цих форм власності окремо. Встановлено, що різниця між підставами припинення права державної та комунальної власності також ґрунтується на відповідному
колі суб’єктів, інтереси яких повинна забезпечувати та чи інша форма права публічної
власності на землю. Запропоновано законодавчо закріпити підстави припинення комунальної форми власності, оскільки Земельний
кодекс України, закріпивши підстави набуття
територіальною громадою права власності на
землю, повинен передбачати й підстави та
порядок припинення прав, які мають відповідну специфіку.

SUMMARY
In the article the normatively-legal adjusting of
stopping of right of state and communal ownership
is analyses on natural resources. The general
basing of stopping of right of state and communal
ownership is adopted on natural resources and
specific, peculiar to each of these patterns of
ownership separately. It is suggested legislatively to
fasten the grounds of stopping of communal pattern
of ownership, as the Landed code of Ukraine,
fastening the grounds of acquisition territorial
mass of right of ownership on earth, must envisage
grounds and order of stopping of rights that have a
corresponding specific also.
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В статье на основании анализа существующих проблем в сфере интеллектуальной собственности определены особенности права
использования и распоряжения результатов
интеллектуальной собственности. Дана характеристика содержания права интеллектуальной собственности. Проанализированы
способы использования объектов интеллектуальной собственности.
Ключові слова: інтелектуальна власність, зміст
та право інтелектуальної власності, право користування, способи використання об’єктів інтелектуальної власності, право розпорядження.

Постановка проблеми
Економічні відносини завжди проявляються як економічні інтереси (усвідомлень
людиною потреби, спонукальні мотиви
господарської діяльності). Тому ринок –
поняття, яке відображає процес взаємодії
економічних інтересів суб’єктів господарської системи.
В останній час досить активно розвивається саме ринок об’єктів інтелектуальної
власності, як урегульовані нормами права та договірними домовленостями сторін
відношення між суб’єктами з приводу набуття, відчуження та передачі у тимчасове
користування прав на об’єкти авторського
права та об’єкти права промислової власності. Саме з цих відносин і виникає постановка проблеми, а саме в роз’ясненні та
уточненні всіх особливостей правомочностей права інтелектуальної власності.

Аналіз останніх досліджень, у яких
започатковано вирішення проблеми
У вітчизняній правовій науці дуже
часто порушується питання важливості
права інтелектуальної власності. Теоретичну основу дослідження даної теми становлять роботи вітчизняних і зарубіжних
учених, серед яких: Алексєєв С. С. , Беляневич О. А., Вінник О. М., Віхров О. П.,
Гаєць В. М., Дахно І. І., Іонас В. Я., Канзафарова І. С., Корчевний Г. В., Кохановська О. В., Луць В. В., Мамутов В. К.,
Новицький І. Б., Подцерковний О. П., Чобіт О. А., Шаповалова О. В. та інші. Науковці одностайні у тому, що право інтелектуальної власності – не до кінця розкрита
тема, і має свої прогалини як у інформаційному понятті, так і на законодавчому рівні.
Нормативною базою дослідження є господарське і цивільне законодавство України.
У цьому контексті метою статті є
з’ясування поняття інтелектуальної власності, права використання та розпорядження результатів інтелектуальної власності
та проаналізувати способи використання
об’єктів інтелектуальної власності.
Виклад основного матеріалу
Поняття «інтелектуальна власність» виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами
їхніх прав на результати інтелектуальної
діяльності. Походження терміну «інтелектуальна власність», зазвичай, пов’язують із
французьким законодавством кінця XVIII
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століття. Спочатку вважалося, що патент
або виключне право на використання результату інтелектуальної діяльності – це
договір між суспільством і творцем цього
результату. Суспільство захищало творця,
гарантувало йому винагороду, забезпечувало безперешкодне і монопольне використання результатів у господарській діяльності.
Оскільки охорона результатів інтелектуальної діяльності введена порівняно недавно, тому термін дії поняття «інтелектуальна власність», з юридичної точки зору,
незначний. Законодавство у сфері інтелектуальної власності спрямоване на захист інтересів творців результатів інтелектуальної власності, яка в умовах переходу
до ринкових відносин починає відігравати
важливу роль у господарській діяльності.
Конституція України визначає принципові засади охорони права інтелектуальної
власності [1].
Проте інтелектуальна власність має
свою істотну специфіку. Тому загальне
спрямування змін та доповнень до чинного законодавства чи прийняття нових
нормативних актів залежить від прийнятої
концепції права інтелектуальної власності. Саме концептуальний підхід до визначення природи цього права, об’єктів його
правової охорони, прав та юридичних
обов’язків суб’єктів зазначених правовідносин підвищить ефективність механізму
їх правового регулювання [2, с. 22]. Так,
до публічно-правових віднесені теорії: виключних прав, що полягає у можливості на
законодавчому рівні наділити виключними
правами автора чи його правонаступника
певним привілеєм за створення результату творчої діяльності; праці чи творчості,
як особливого внеску в суспільне надбання і гідної винагороди; виявлення або збагачення. В основі захисту прав автора чи
іншого власника визнається не сама творча праця, а її результат. До цивільно-правових теорій також належать: концепція
інтелектуальної власності, яка полягає у
визнанні прав на витвори мистецтва, літератури і технічні новинки як різновиду
прав речової власності (права власності на
нематеріальні об’єкти); концепція особисÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

тості, що полягає у визнанні права на результати творчості як невід’ємної частини
особистості автора; концепція привілею,
що полягає у наданні права на певний термін за виявлене старання при створенні
результату творчої діяльності [3, с. 44].
Науковці виділяють напрями визначення природи прав інтелектуальної власності. Кожна із концепцій права інтелектуальної власності містить у собі об’єкт правової
охорони, особливості правового статусу
суб’єктів, межі, способи втручання держави в діяльність суб’єктів господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності.
Концепції інтелектуальної власності, що
основані на віднесенні майнових і немайнових прав: до речових; до прав особливого роду, які розташовані поза межами
класичного поділу прав; до особистих; до
виключно суб’єктивних, що надають йому
можливість використовувати будь-яким не
забороненим законом способом результат
інтелектуальної діяльності. На сьогоднішній день у чинному законодавстві України
дана концепція є пріоритетною.
Права на результати інтелектуальної діяльності, згідно з чинним законодавством,
належать авторам чи особам, або особам,
що успадкували ці права чи тим, яким автори ці права уступили. Але при цьому, як
правильно звертає увагу В.Г. Корчевний
[3, с.42], держава все-таки зберігає за собою
право на примусове відчуження майнових
прав у передбачених законом випадках
і формах. Важливий й інший аспект проблеми: держава, виконуючи свої обов’язки
перед членами суспільства, повинна захищати їх права. Крім цього, вона повинна
виконувати свої зобов’язання перед міжнародним співтовариством стосовно колективної охорони інтелектуальної власності.
Право визнаватися творцем результату інтелектуальної діяльності є основою
для виникнення всіх інших правомочностей. Таке його положення в системі правомочностей обумовлено тим, що саме право
визнаватися творцем результату інтелектуальної діяльності надає своєму правоволодільцю можливість вважатися творцем
свого результату і вимагати визнання зазначеного факту від інших осіб. Дана пра-
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вомочність є невідчужуваною, абсолютною
і діє на протязі всього життя творця.
З правом визнаватися творцем результату інтелектуальної діяльності тісно
пов’язане право на ім’я творця результату
інтелектуальної діяльності, що дозволяє
йому використовувати чи дозволяти використовувати свій результат під власним
ім’ям, під умовним ім’ям (псевдонімом) чи
без позначення свого імені (анонімно). Поряд із позитивними аспектами даної правомочності мають місце негативні сторони,
що виникають при створенні результату
інтелектуальної діяльності «на замовлення» для іншої особи, яка буде обнародувати даний результат під своїм ім’ям. Подібні
відносини не можуть бути припустимими
в силу порушення не тільки моральних
норм, але і юридично закріпленої можливості укладення подібної угоди.
У системі особистих немайнових прав
важливе місце займає право на захист репутації, що дозволяє творцю результату
інтелектуальної діяльності захистити свій
результат. Дане право має велике значення, оскільки будь-який результат носить унікальний характер і відображає
світовідчуття самого творця. У випадках
порушення даного права є сенс заявляти
про порушення. Закон закріплює за творцем результату інтелектуальної діяльності
право на обнародування свого результату,
зміст якого полягає в тому, що творцю надається можливість уперше зробити свій
результат доступним для загального відома, при цьому необхідно уточнити, що такі
дії завжди здійснюються паралельно з реалізацією якого-небудь іншого права творця.
Право інтелектуальної власності – це
сукупність правових норм, що регулюють
суспільні відносини, які виникають з приводу створення, оформлення, використання й охорони результатів інтелектуальної
діяльності. Право власності – це право
суб’єкта на володіння, користування і розпорядження належним йому майном.
Зміст права інтелектуальної власності
залежить від об’єкта власності. Особливість
об’єкта інтелектуальної власності полягає в
тому, що він має здатність до тиражування

і його копією можуть володіти треті особи
від імені власника цього результату. Крім
того, володіння може бути володінням
фактичного володільця чи власника і похідне володіння, що здійснюється третіми
особами від імені власника.
Проте, недостатньо лише створити
об’єкт інтелектуальної власності. У сфері
промислового виробництва творчість заради «чистої творчості» в сучасному світі
навряд чи можлива і економічно обґрунтована. Створення нових об’єктів інтелектуальної власності спрямоване або на
самостійне їх впровадження з метою отримання певної економічної вигоди, або на
передання створених об’єктів для впровадження іншим особам, на умові отримання
розробником відповідної адекватної матеріальної компенсації за свою роботу. І якщо
в першому випадку права об’єкт інтелектуальної власності залишається у особи, яка
їх створила, то у другому випадку ця особа
має розпорядитися цими правами, тобто
передати їх або надати іншій особі ліцензію на їх використання. При цьому, вступаючи в такі досить складні в матеріальному
та процесуальному плані правовідносини,
необхідно володіти комплексом технічних,
правових та комерційних знань [4].
Результати технічної творчості перебувають у виключному володінні їх творців
до їх кваліфікації відповідним державним
органом в Україні. Після кваліфікації пропозиції як результату інтелектуальної діяльності складається патентний опис цього
результату, який стає загальнодоступним.
Описом може володіти будь-яка особа – це
також буде похідне володіння сутністю технічного рішення. При цьому володіти рішенням можна, а використовувати лише з
дозволу автора чи його правонаступників.
Проте і серед технічних рішень є такі,
якими володіє виключно сам його автор,
наприклад секрети виробництва (ноу-хау).
Вони представляють собою знання та досвід науково-технічного, господарського,
виробничого, організаційного, фінансового та іншого характеру, що, як правило,
не є загальновідомими і придатними для
використання в будь-якій сфері діяльності.
Згідно зі статтею 505 Цивільного Кодек-
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су України [5] комерційною таємницею є
інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі
та сукупності її складових є невідомою та
не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до
якого вона належить, у зв’язку з цим має
комерційну цінність та була предметом
адекватних існуючим обставинам заходів
щодо збереження її секретності, вжитих
особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть
бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого
характеру, за винятком тих, які відповідно
до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Ноу-хау не є загальновідомим, зазначає О.А. Чобіт, якщо зміст
його не розкритий для невизначеного кола
осіб настільки, що існує можливість його
самостійного використання [6, с. 14-15].
Тобто володільцем ноу-хау є завжди сам
автор, який може передавати його третім
особам, і тоді вони здійснюють володіння
від імені автора.
Творами науки, літератури і мистецтва
до їх оприлюднення володіння здійснюється авторами. Після опублікування твору чи оприлюднення право володіння на
копії переходить до невизначеного кола
інших осіб, проте – це володіння похідне.
Воно виникає внаслідок видачі дозволу автором чи його правонаступником на опублікування чи інше доведення твору до
широкого загалу. Серед суміжних прав невіддільним є виконавська діяльність, треті
особи можуть володіти лише матеріальними носіями, на яких зафіксоване авторське
виконання. Стаття 3 Закону України «Про
авторське право і суміжні права» [7] закріплює перелік видів виконавської діяльності. У Законі проголошується, що виробники фонограм і виробники відеограм мають
виключне право дозволяти чи забороняти
їхнє відтворення та розповсюдження, а організації мовлення мають виключне право
дозволяти чи забороняти публічне сповіщення своїх програм шляхом їх трансляції і ретрансляції, фіксації на матеріальному носії, відтворення своїх передач тощо.
Крім того, у декларації ВОІВ [8] вживаєтьÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

ся термін «володіння авторським правом».
У ній стверджується, що володільцем авторського права на твір, принаймні з початку його створення, є його творець, тобто автор твору.
Таким чином, результати інтелектуальної діяльності можуть знаходитися у фактичному володінні їх творців. Вони зберігають за собою володіння навіть тоді, коли
його результат переходить до третіх осіб.
Право користування об’єктами права
інтелектуальної власності полягає в тому,
що суб’єкт цього права має законну підставу вилучати із належного йому результату інтелектуальної діяльності всі корисні
якості. Отже право користування належить
власнику цього об’єкта чи його правонаступникам.
Використання винаходу та інших результатів технічної творчої діяльності здійснюється, зазвичай, шляхом впровадження
їх у виробничу діяльність. Внаслідок такого впровадження, з одного боку, ефективність діяльності господарюючого суб’єкта
зростає, а з іншого, воно приносить прибуток власнику зазначеного результату.
Тобто результати технічної творчості можуть використовувати або самі їх автори,
або спадкоємці, або ж за ліцензією автора
інші особи. Крім того, автор твору чи його
правонаступники можуть також видавати
дозвіл – ліцензію на використання зазначених творів іншими особами шляхом випуску в світ, розмноження. Автор у такий
спосіб буде одержувати прибуток. Використання об’єктів інтелектуальної власності може здійснюватися в будь-який спосіб,
що не суперечить чинному законодавству.
Інтелектуальна діяльність здійснюється для того, щоб полегшити своє життя,
в залежності від наділеного природою таланту, здатності створювати інтелектуальні результати. Сьогодні створюються зазначені цінності не лише заради власного
задоволення, а щоб шляхом їх використання одержати певний прибуток. Прагнення здобути собі гроші такою діяльністю
в сучасних ринкових умовах є цілком нормальним явищем.
Способи використання об’єктів інтелектуальної власності залежать від характе-
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ру об’єкта (корисна модель, промисловий
зразок, винахід, селекційне досягнення
тощо) та доцільності. Так, згідно зі статтею
15 Закону України «Про авторське право
і суміжні права» [9], автору або іншій особі, яка має авторське право, належать виключні права на використання твору в
будь-якій формі і будь-яким способом. Автор має право дозволяти або забороняти
використовувати твір третім особам різними способами, що не суперечать чинному
законодавству. Отже, Закон України «Про
авторське право і суміжні права» передбачає широке коло об’єктів літературної і
художньої творчості, зумовлює різноманітність способів їх використання, а отже, й
широкий перелік способів, якими можна
використати результати авторського права. Наприклад, одним із способів використання творів образотворчого мистецтва є
їх видання, декоративно-прикладні твори
можуть застосовуватися у промислових
виробах, музичні і музично-драматичні
твори – у телефільмах, сценічні твори – у
театрах, твори скульптури, архітектури,
образотворчого мистецтва можуть використовуватися шляхом копіювання, фотографування, експонування на виставках
тощо. Оскільки чіткого переліку способів
використання об’єктів інтелектуальної діяльності чинне законодавство не називає,
то сьогодні в законах звертається увага не
на спосіб використання, а на його правомірність.
Істотне значення для визначення способу використання об’єкту інтелектуальної
діяльності є доцільність його використання та ефективність. Адже ряд результатів
технічної творчості не застосовуються, по
причині недоцільності використання в господарській діяльності. Наприклад, запровадження винаходу вимагатиме набагато
більших затрат порівняно з тим ефектом,
який він має принести при застосуванні
в господарській діяльності. Тобто об’єкти
інтелектуальної власності використовуються відповідно до їх характеру так само, як
об’єкти звичайного права власності.
Використання результатів інтелектуальної діяльності здійснюється як правило на платній основі. Користувач має

сплатити власнику результату певну винагороду. Ця особливість відноситься не
лише до права інтелектуальної власності.
Адже об’єкти звичайного права власності за загальним правилом передаються
іншим особам у користування за плату.
Особливість використання результатів інтелектуальної діяльності, яка не властива
об’єктам звичайного права власності, полягає в тому, що результат творчості може
бути використаний лише за дозволом його
творця чи правонаступника. Хоча чинне
законодавство й передбачає ряд випадків,
коли використовувати результат інтелектуальної діяльності можна без дозволу його
власника (вільне використання), а також
допускає примусове ліцензування об’єктів
інтелектуальної діяльності.
Таким чином, право використання результату інтелектуальної діяльності є найширшою правомочністю суб’єкта права
власності взагалі й суб’єкта права інтелектуальної власності зокрема. На нашу думку, правомочність суб’єкта власності, як
право використання об’єкта на свій розсуд,
нічим не відрізняється від правомочності
суб’єкта права інтелектуальної власності.
Через використання власник об’єкта інтелектуальної власності одержує очікувані
ним плату, прибуток тощо. Правомочності володіння і користування часто передаються власником іншим особам, які здійснюють зазначені правомочності від імені
власника.
Право розпорядження – це правомочність, яка, на нашу думку, властива праву
інтелектуальної власності. Правом розпорядження в суб’єктивному розумінні
є закріплена в нормах права можливість
визначити юридичну чи фактичну долю
майна. Право розпорядження суб’єкта
права інтелектуальної власності полягає
в тому, що він визначає правову долю результату своєї творчості.
Право розпорядження за загальним
правилом здійснює особисто власник, хоча
чинне законодавство передбачає винятки,
коли розпорядження майном здійснюють
інші особи, які стосуються також і права
інтелектуальної власності. Право розпорядження майном власник може також
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передавати іншим особам. Наприклад, він
може передати своє право розпорядження
іншим особам через зайнятість, похилий
вік або нездоров’я. У зміст правомочності розпорядження майном входить право
власника відмовитися від свого права шляхом викидання або знищення належних
йому речей.
Отже, суб’єкту права інтелектуальної
власності, як і будь-якому власнику, надається право вчиняти будь-які правові угоди
на відчуження належного йому результату.
Суб’єкт права інтелектуальної власності
користується такою самою правомочністю
розпоряджатися об’єктом інтелектуальної
власності, як і будь-який інший суб’єкт
права власності.
Таким чином, у змісті правомочностей
володіння, користування, розпорядження суб’єкта права власності і суб’єкта права інтелектуальної власності принципової
різниці немає. Суб’єктивне право інтелектуальної власності – це право суб’єкта на
володіння, користування і розпорядження належним йому результатом інтелектуальної діяльності. Тому в законодавстві
України про інтелектуальну власність доцільно закріпити право власності не лише
на об’єкти науково-технічної творчості, а
й на решту результатів інтелектуальної діяльності, адже така розбіжність неприпустима.
Проте між цими двома видами права
власності існує чимало суттєвих відмінностей, зазначає авторський колектив навчального посібника «Право інтелектуальної власності» 1998 року [10, с. 13-14].
Право власності, як правило, не обмежене
будь-яким строком. Право інтелектуальної
власності встановлюється лише на певний
строк, після чого винахід стає надбанням
суспільства. На окремі об’єкти (винаходи,
корисні моделі, промислові зразки тощо)
правова охорона встановлюється лише після кваліфікації пропозиції як винаходу чи
іншого об’єкта та його державної реєстрації. Встановлення звичайного права власності на матеріальний об’єкт спеціальної
кваліфікації не потребує. Найбільш суттєва
відмінність між зазначеними правами власності полягає в тому, що звичайне право
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

власності встановлюється на матеріальні
об’єкти – предмети навколишнього середовища. Об’єктами права інтелектуальної
власності можуть бути лише нематеріальні
об’єкти – речі, які в римському приватному
праві називались безтілесними. Як уже зазначалось вище, об’єктами інтелектуальної
власності є ідеї, образи, символи, думки,
гіпотези тощо. Перелічені об’єкти можуть
стати інтелектуальною власністю лише за
умови, що вони здатні матеріалізуватись,
втілитись у матеріальних носіях. Ідея, яка
не здатна до такої матеріалізації, об’єктом
права інтелектуальної власності не стає.
Проте законодавство деяких країн встановлює правову охорону і на ідеї.
Висновок
У змісті правомочностей володіння,
користування, розпорядження суб’єкта
права власності і суб’єкта права інтелектуальної власності принципової різниці
немає. Суб’єктивне право інтелектуальної
власності – це право суб’єкта на володіння,
користування і розпорядження належним
йому результатом інтелектуальної діяльності. Тому в законодавстві України про
інтелектуальну власність доцільно закріпити право власності не лише на об’єкти науково-технічної творчості, а й на решту результатів інтелектуальної діяльності, адже
така розбіжність неприпустима.
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SUMMARY
In article on the basis of the analysis of the
existing problems in the sphere of intellectual
property is defined particular the rights of use and
disposition of intellectual property. This feature
contents intellectual property rights. Ways of use of
objects of intellectual property.
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ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀÑÏÅÊÒ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
ÏÎ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÞ ÂÛÏËÀÒ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ
«Â ÊÎÍÂÅÐÒÅ»

ÑÒÀÕÈ Àíäðåé - êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, Èíñòèòóò ïðàâîâûõ è
ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Àêàäåìèè Íàóê Ìîëäîâû
В Европейском Союзе неоднократно
были проведены исследования и опросы по
поводу незадекларированного труда (также
известного как “black work” или “informal
work”), что определяется как «любая оплачиваемая деятельность, которая является
законной с точки зрения её природы, но
необъявленной в орган государственной
власти». Резолюция Европейского Парламента от 9 октября 2008 [7], фокусируется
на различных формах неформального труда: а) заработная плата «в конверте», ситуация, когда юридически предоставляется
зарплата, которая согласно индивидуальному трудовому договору (ИТД), обычно
равна минимальному размеру заработной
платы установленном государством, а фактически работнику выплачивается гораздо
большую сумму, за которую не уплачиваются налоги и социальные взносы; б) ситуации, в которых труд в обычные рабочие
часы оплачивается в соответствии с ИТД,
в то время как сверхурочные рабочие часы
оплачиваются наличными деньгами, без
уплаты налогов или взносов на социальное
страхование; в) работа выполняется без
трудового договора; г) работа выполняется на испытательном сроке без заключения
ИТД; д) работа выполнена людьми, занятыми в индивидуальных хозяйствах без заключения ИТД; е) используется сезонный
труд, без соблюдения действующего законодательства.
Двойной бухгалтерский учёт и заработная плата «в конвертах» стали «успешной»
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

практикой в Молдове. Необъявленный
труд приносит огромные убытки государственному бюджету. По официальным данным, в 2010 году около 57% сотрудников,
или около 700 000 человек, получили заработную плату «в конвертах», а количество
неучтённых доходов составило примерно
10% от ВВП (9,3 млрд. леев). Национальные потери госбюджета оценивались в 4,7
млрд. долларов США в 2010 году (бюджет
государственного социального страхования понес убытки в размере около 2,1
млрд. леев, государственный бюджет – 1,6
мрлд лей и фонд обязательного медицинского страхования – 1 млрд. леев), а в 2011
году эта цифра превысила пять миллиардов лей, её рост составлял 6% в год. Эксперты пришли к выводу, что продолжение
данной ситуации может привести к увеличению незадекларированных доходов до
6 млрд. леев в 2017 году. Констатируем с
сожалением, что это естественное явление
переходной экономики, когда политика
государственной поддержки малых и средних предприятий недостаточна, а налог на
прибыль очень высок. Работники часто соглашаются трудоустраиваться на таких условиях из-за отсутствия рабочих мест, отсутствие финансовых ресурсов на поиски
работы, где соблюдаются все правила, а
также слабое знание правовых норм.
Социальные и экономические эффекты неформального труда существенны как
для работодателя, так и работника. Лицо,
предоставляющее неформальный труд, не
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получает надлежащей оплаты труда, в соответствии с законом; работает более, чем
предусмотрено в Трудовом кодексе; не получает оплату за отпуск и другие страховые
риски, связанные с работой (пособия по инвалидности, компенсации по несчастным
случаям, компенсации при увольнении);
работает во вредных условиях; не получает
достойную пенсию; не может реализовать
свои права (право на организацию в профсоюзы, право банковского кредитования);
и, наконец, уклоняется от уплаты налогов.
Равным образом, работодатель (физическое или юридическое лицо), который использует необъявленный труд, лишается
возможности дисциплинарного взыскания
юридической ответственности работников
за ущерб, причиненный ими, а также является виновным в уклонении от уплаты налогов.
В целях сокращения неформального труда и феномена выплаты заработной
платы «в конвертах», Министерство труда, социальной защиты и семьи Республики Молдова (МТСЗС) разработало План
действий. План мероприятий по сокращению практики выплаты заработной платы
«в конвертах» и нелегальной занятости,
утвержденный Постановлением Правительства № 477 от 28 июня 2011 года [4],
определяющий правовые инструменты,
регулирующие вышеупомянутые юридически – экономические феномены. В данном
контексте были введены следующие изменения и дополнения:
1. Трудовой кодекс был пополнен новой статьёй (статья 71, что запрещает незадекларированный труд, определяемый как
любой труд, осуществляемый физическим
лицом для и под управлением работодателя без соблюдения положений Трудового
кодекса, относящихся к заключению индивидуального трудового договора.
2. Был изменен Кодекс о правонарушениях посредством введения новой статьи
(55), в соответствии с которой использование незадекларированного заработка труда влечет за собой штраф в размере от 2000
до 3000 леев за каждого изобличенного человека, применительно к физическим лицам (имеется в виду индивидуальный пред-

приниматель); в размере от 5000 до 7000
леев за каждого изобличенного человека,
применительно к должностным лицам; в
размере от 7000 до 10000 леев за каждого
выявленного человека, применительно к
юридическим лицам [2].
В Румынии, например, за каждого человека, работающего незаконно или того, что
получает заработную плату «в конверте»,
штраф составляет от 10 до 20 тысяч RON
(30-70 тыс. молдавских леев), а в случае
если у этого же работодателя трудятся более 5 вышеуказанных сотрудников, работодателю открывают уголовное дело.
В Италии работодатели, которые практикуют неформальный труд, наказываются
штрафами в размере от 1500 до 12 000 евро
на одного нелегального работника и в размере 150 евро за каждый день необъявленного труда.
Другим примером является Австрия,
где штрафы за неофициальное трудоустройство колеблется от 1000 евро и 50 000 евро
на одного нелегального работника, в зависимости от степени мошенничества. Строгие наказания применяются, если работодатели могут позволить себе нанять более
10 «черных» сотрудников на предприятии.
Эти санкции направлены на лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет, в зависимости
от степени совершенного преступления.
Эти правила касаются в первую очередь
нелегального труда среди рабочих-иммигрантов.
3. Для снижения налогового бремени и
совершенствования системы налогообложения физических лиц на 2012 год были
внесены изменения в Налоговый кодекс,
посредством которых были увеличены ежегодные личные освобождения от 8100 до
8640 лей, и от 12000 до 12840 лея в год для
работающих инвалидов. Для иждивенцев
освобождение было увеличено до 1920 лей
в год. Также была увеличена сумма годового налогооблагаемого дохода для физических лиц до 26700 леев [3].
4. В целях повышения задекларированной доли заработной платы, был увеличен
минимальный гарантированный размер
оплаты труда в реальном секторе с 1100
лей до 1400 лей в месяц, таким образом,
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вынуждая работодателей, что платят своим
сотрудникам, независимо от их должности
и объема выполненных работ, официальную зарплату в 1100 леев в месяц, вытащить
из неофициального «конверта», по крайней
мере, еще 300 леев за каждого сотрудника,
тем самым, увеличивая долю страховых
взносов. В соответствии с данными Государственной Налоговой Инспекции Молдовы, у одной трети от общего числа работников (270 000 человек), заработная плата
в трудовых книжках не превышает минимальный размер оплаты труда, то есть 1400
леев. Практика широко распространена,
несмотря на то, что работодатели рискуют
штрафы до 10 тыс. леев.
5. В целях обеспечения единого применения положений ст. 10 абз. (2) п. c) и
d) Трудового кодекса, социальные партнеры (Правительство-Патронат-Профсоюзы)
подписали Коллективное соглашение (национальный уровень) № 12 от 09.07.2012г.
«об утверждении формуляров штатного
расписания и именного пропуска для доступа на рабочее место». Эти нормы позволят обнаружить на территории предприятий людей, работающие без ИТД, а
предоставление копий штатных расписаний территориальным инспекциям труда –
оценке соотношения численности работников и фактическим объемом производства
или предоставления услуг [5].
На 1 мая 2012 инспекцией труда были
зарегистрированы около 10 тыс. штатных
расписаний предприятий с более 170 тыс.
сотрудников.
6. В целях дополнения образца Индивидуального трудового договора с некоторыми гарантиями и нормами по оплате труда
и перечислением негативных последствий
для работников, согласившиеся с неофициальным заработком, социальными партнерами было подписано Коллективное соглашение (национальный уровень) № 13 от
09.07.2012г. об утверждении дополнений,
которые вносятся в Коллективное соглашение (национальный уровень) № 4 от 25
июля 2005 г. «Об образце Индивидуального трудового договора» [6].
Коллективное соглашение предусматривает включение в ИТД дополнительÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

ные условия о минимуме оплаты труда для
работников реального сектора, который
не может быть ниже минимального гарантированного уровня оплаты труда, установленный государством или тарифной
ставки первой категории, установленной в
коллективном соглашении на отраслевом
уровне или в коллективном трудовом договоре, от которого зависит размер оплаты отпусков, больничных листов и других
пособий социального страхования, размер
пособия на увольнение, размер пособия по
безработице, размер пенсий по инвалидности и по старости.
Для того, чтобы улучшить План мероприятий по минимизации практики выплаты заработной платы «в конвертах» и
нелегальной занятости, было предложено
сосредоточиться на нескольких важных направлениях:
1. Усиления контроля в целях выявления нарушений и предотвращения негативного явления нелегальной занятости путем:
а) создания межведомственных групп
(Инспекция труда, Главная Государственная Налоговая Инспекция, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и
коррупцией, Генеральная Прокуратура,
Министерство Внутренних Дел) в целях
проведения на основании информации,
предоставленной Национальным бюро статистики, оперативного контроля на предприятиях, которые выплачивают подозрительно низкие зарплаты;
б) постоянного анализа размера зарплат, законно выплачиваемых работодателями; выявление экономических агентов,
которые выплачивают заработную плату
намного ниже реально уровня на рынке
труда;
в) регулярного рассмотрения на заседаниях Национальной комиссии по коллективным переговорам вопросов, касающихся неформальной экономики и конкретных
случаев двойной бухгалтерии и выплаты
заработка «в конвертах»;
г) проведения Национальным бюро
статистики раз в два года статистического
исследования касательно явлений выплаты заработной платы «в конвертах» и нелегальной занятости.
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2. Привлечения профсоюзов к деятельности по искоренению нелегальной
занятости и выплаты заработной платы «в
конвертах», путем предоставления работникам, занятым в неформальной экономике, необходимых консультаций в целях социальной, экономической и юридической
защиты.
3. Проведения юридического воспитания работников, путем организации кампаний по информированию общественности
посредством теле- и радиопередач, рекламных роликов о негативных последствиях
для работников с неучтенными заработками и о случаях нарушений, выявленных у
экономических агентов, практикующих нелегальную занятость и выплату заработной
платы «в конвертах», а также финансовых
последствиях за такие деяния.
Одна из основных задач, стоящих перед Инспекциями труда, это услуги, предоставляемые на дому (ремонт, уход за садом,
приготовление пищи, уборка и т.д.), будучи невидимыми по природе их реализации. Большая часть нелегального труда используется в сельском хозяйстве, где очень
трудно обнаружить и доказать что данный
работник помогает по хозяйству за денежное вознаграждение. Несмотря на то, что
Трудовой Кодекс РМ со 2 июня 2006 года
предусматривает обязательное заключение
в письменной форме ИТД между фермерским хозяйством и работником, их дальнейшею регистрацию в органе местного
публичного управления, который отправляет его копию в территориальную инспекцию труда, а также заполнение трудовой
книжки работника и внесение в нее записей секретарем местного совета (статья 326,
пункт 2), на сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного контракта данного типа. И в строительстве, особенно
частных домов, где работодателем является физическое лицо, нелегальный труд
процветает. В соответствии с Трудовым кодексом (ст. 283, пкт. 3), работодатель – физическое лицо обязан не только письменно
оформить ИТД с работником и зарегистрировать этот договор в соответствующем
органе местного публичного управления,
который отправляет его копию в террито-

риальную инспекцию труда, а также уплачивать взносы государственного социального страхования и другие обязательные
платежи в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством.
На данный момент менее десяти процентов работы по строительству частных домов осуществляется на основе трудовых договоров.
В 2012 году, в результате инспекционных визитов у 294 экономических агентов,
инспекторами труда были обнаружены
989 случаев нелегально найма. В результате действий инспекторов труда около 50%
этих рабочих были восстановлены в своих
правах, то есть было осуществлено легализация отношений с работодателями [8].
Явление широко распространено и
требует многостороннего подхода. Решением в данной ситуации может стать расширение числа сотрудников инспекции
труда, которая на данный момент составляет лишь 86 человек (т.е. корреляция составляет 1 инспектор на 13 645 сотрудников), количество, что, очевидно, не может
в достаточной мере охватывать все необходимые меры. Не менее важным является
подготовка инспекторов в борьбе и профилактике незаявленных работников, от которой зависит эффективная реализация мероприятий по снижению практики выплат
заработной платы «в конверте». Например,
в Румынии действует Тренинговый центр
профессиональной подготовки инспекторов труда, который направлен на подготовку квалифицированных специалистов в области трудовых отношений, в особенности
гигиены и безопасности труда работников.
Экономическая литература подчеркивает следующие факторы, определяющие
неформальную занятость и выплаты зарплат «в конвертах»:
1. Чрезмерное налогообложение. Имея
большие неформальные расходы в ведении
бизнеса, большинство молдавских компаний считает, что взносы государственного
социального обеспечения и медицинские
взносы слишком высоки; на самом деле,
в региональном сравнении они не так уж
велики. Что касается размера налога, необходимо помнить, что в Нидерландах он
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достигает 56 процентов, в Италии – 48%, в
Польше – 49%, Германия – 56 процентов, а
в Великобритании – до 62 процентов . Эти
цифры не включают социальные взносы.
Простой расчет показывает, что молдавский работодатель платит в качестве
налогов и социальных взносов от 42 до 60
процентов от дохода, полученного работником. Социальные взносы, выплачиваемые работодателем, могут доходить до 33
процентов от заработной платы, если у сотрудников работа связанна с риском. Множество налогов и отчислений, в дополнение к установленному налогу на прибыль
в 12 процентов для предприятий и оплата
работодателем почти всех дней временной
нетрудоспособности работника, усложняет экономическую деятельность. Все изменения налогово-бюджетной политики
в последние два года только ужесточили
финансовое бремя юридических лиц. Изза отсутствия финансовых ресурсов, обязанность по уплате таких налогов, как это
предусмотрено в настоящее время вынуждает экономического агента на выплату заработной платы «в конвертах». Сумма этих
налогов и взносов является крупнейшим
препятствием для повышений зарплат.
Если работодатель решит увеличить заработную плату, по действующим правилам
налогообложения, он берет на себя определенные риски. В связи с увеличением
заработной платы, происходит увеличение
налогов, а это значит, дополнительные расходы и более высокие издержки производства. Это цепная реакция, которая приводит, во многих случаях, к прекращению
деятельности данного предприятия.
Основной риск состоит в том, что если
неофициальные затраты фирм, из-за коррупции, бюрократии, недобросовестной
конкуренции, не станут меньше, вынужденное «отбеливание» заработных плат и
легализированное занятости приведут к
увеличению издержек на рабочую силу и
рабочие места для компаний. В результате, многие предприятия будут вынуждены
ликвидировать рабочие места или принудительно увольнять рабочую силу.
2. Жесткая нормативная база. Менее
гибкие законы на рынке труда в большой
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

степени определяют нежелание компаний
брать на себя формальные риски занятости. В данном случае, этот План предлагает увеличить и до этого немалые расходы
фирм, которые могут усилить, а не уменьшить, проблемы незаконного найма. В то
же время, некоторые исследования показывают что именно неформальные расходы, связанные с действием компаний, а не
налоговые расходы пробуждают желание
компаний войти « в тень».
3. Отсутствие доверия граждан к государству / правительству. Общее недовольство работников и работодателей к способу
государства выполнять свои обязанности в
рамках социального договора, общее восприятие, что государство только собирает
налоги, но не в состоянии обеспечить качественные государственные услуги (дороги,
услуги здравоохранения, социальной защиты), то вход в «теневую» экономики становится еще более привлекательном. Плохое обслуживание в здравоохранительной
системе и маленькие пенсий не мотивируют никаким образом работающих граждан
сознательно вносить свой вклад в обеспечении своего будущего путем взносов в бюджет государственного социального страхования из любого дохода, полученного в
стране. Принцип «сегодня и сейчас» доминирует над принципом «на перспективу».
На самом деле, качество государственных услуг, национальная экономическая
структура и отношения между ее секторах
деятельности, потребительской культуры, налогово-бюджетной политики все это
способствует стабилизации или снижении
уклонения от уплаты налогов.
Решения для легализации заработной
платы. Главное предложение, что мы считаем важным, является пересмотр и совершенствование аспектов, лежащих в
основе формирования демократического,
ответственного и прозрачного общества.
По нашему мнению, другие меры по сокращению нелегального труда и выплат заработной платы «в конвертах», являются:
1.Улучшить отношения между гражданами и государственными органами / учреждениями. Как уже отмечалось, от степени прозрачности этих отношений зависит
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очень многое, как происходит процесс налогообложения (честно и прозрачно или
нет), и как граждане признают их право
выражать свое мнение по поводу заработной платы и трудовых отношений.
2. Рассмотрение отношения между научными кругами и рынка труда является
еще одним важным аспектом для успешного сокращения практики выплат заработной платы «в конвертах». Молодые выпускники являются наиболее сложной группой
на рынке труда, которая призывает к осуществлению всеобъемлющих политических рамок на основе комплексного подхода к социальным гарантиям молодежи. Эти
социальные гарантии, как правило, стажировки и профессиональное направление
обеспечены партнерством между системой
образования и рынком труда. Стажировки
предназначены для развития профессиональных навыков молодых специалистов.
Если на Западе, эффективная коммуникация между академической средой и рынком труда определяет выпускников университетов в международные компаний,
в Молдове, в отсутствие данного диалога,
выпускники, сами по себе, ищут работу после окончания учебы, то что ведет к более
легкому соглашению этой категории работников на нелегальную работу или на
оплату заработной платы «в конвертах»,
чем любой другой категории работников.
В отличие от ЕС, в Молдове нет практически никакой дисциплины в системе образования, для воспитания будущих поколений
по вопросам труда, трудовых отношений,
налогообложения.
Поскольку низкая заработная плата
является одной из главных причин, почему молодые люди не хотят работать в
формальном секторе экономики, появляется необходимость в программах рынка
труда с активным участием Национального агентства по занятости рабочей силы
(НАЗРС), такие как: а) развитие контрактов ученичества и стажировок хорошего
качества на предприятиях, что позволит
молодым людям приобрести необходимые
навыки и опыт работы в приоритетной области; б) проведение профессионально-технической подготовки для молодых людей

на пути выхода на рынок труда; в) образование и продвижение молодых безработных в малый бизнес, и предпринимательство, участия в местных мероприятий
и инициативах (местного самоуправления)
занятости труда; г) реализация программ
и вспомогательных услуг для предпринимательской культуры; содействие самостоятельной занятости сельских тружеников.
В этом случае нужны гибкие политики для
поощрения подготовки и сертификации
патентов на неформальные предпринимательские деятельности, подлежащих уплате в размере, установленном ежемесячную
плату за патент.
3. Упрощение административных и налоговых процедур, касающиеся занятости
на рынке труда. Правительство должно
повысить осведомленность и образование
населения путем разработки руководства
национального налогообложения и права
для изучения в школах, университетах и
институтов. Таким образом, можно произвести значительное влияние на повышение
осведомленности общественности (особенно молодой) на соблюдении законности
и совещательного участие в развитии сообщества, осознавая последствия. В настоящее время большинство сотрудников не
понимает последствий уклонения от уплаты налогов, в значительной степени из-за
решения этого вопроса только между парламентскими комитетами, но не в гражданском обществе.
4. Переложение бремени государственного социального обеспечения от работодателя к работнику. Так что, если в настоящее время компания платит 23 %, а
работник 6% вклада из заработной платы
в государственный бюджет социального
страхования, то в 2016 году все должно
быть наоборот. Работодатель будет платить
взнос в размере 7%, а работник – 22%.
5. Упрощение социальной системы и
платежей по государственному социальному обеспечению и упрощения бремени
налогоплательщиков. Такие меры необходимы, чтобы сделать финансовые и социальные системы проще, прочнее и дешевле для налогоплательщиков. Экономисты
критикуют намерение властей использо-
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вание репрессивных мер. Одним из решений было бы стимулирование легализации
выплаты заработной платы. Например,
уменьшение ставки взносов работодателя,
путем увеличения суммы зарплаты.
Установка налоговых ставок должна
восстановить баланс, что позволит фонду
заработной платы быть более гибким, увеличивать доход сотрудников. Предлагается прогрессивный подоходный налог в зависимости от размера дохода. На данный
момент, в Молдове, кто имеет доход в размере 3000 лей в месяц и те, кто получает
30000 леев ежемесячно, платят подоходный налог в размере 18% от дохода, что не
является справедливым. Например, было
бы корректнее, чтобы работник с зарплатой в 3500 лей, платил подоходный налог
не более чем на 12% от дохода. Для этого
требуется прогрессивное налогообложение
и увеличение суммы в 26700 леев в год для
обложения налога в 18 процентов, до 50
или 60 тысяч лей.
Есть необходимость совершенствования систем заработной платы и налоговой
системы уравнять минимальный размер
оплаты труда с прожиточным минимумом,
мотивировать работодателей, которые платят взносы и создают хорошие условия труда.
Таковы лишь некоторые примеры передовой практики, которые должны быть
реализованы в общественной политике
оплаты труда в Молдове. Таким образом,
становится приоритетным пересмотр институционального потенциала и людских
ресурсов для мониторинга и предотвращения нелегального труда и заработной плата
«в конверте». В этом отношении, улучшения практики управления для предотвращения или уменьшения неформального
трудоустройства является одним из основных задач Инспекции труда.
Искоренение явления заработной платы «в конверте» должно быть сделано Министерством Труда, Социальной Защиты
и Семьи в сотрудничестве с социальными
партнерами (работодателями и профсоюзами), Инспекциями по труду и других
учреждений, которые охватывают данную
область.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

Решение исполнительной власти о введении штрафов на выплату заработной
платы «в конверте» не должны оказывать
негативное влияние на экономическую
деятельность. Важно чтобы осуществление контроля не способствовало или даже
уменьшало коррупцию среди сотрудников
органов контроля.
Пакет компенсаций и льгот для сотрудников и хорошо продуманная фискальная
политика и обнаружение эффективных путей выявления случаев нелегальной занятости могут снизить уровень данных явлений.
Неформальный труд и выплата заработной платы «в конвертах» являются спутником рыночной экономики. Эти практики
были, есть и будут, но они должны быть сокращены до максимума посредством многомерного подхода, используя различные
меры пресечения.
В заключение, констатируем тот факт
что ни выплаты заработной платы «в конвертах», ни нелегальная занятость сами по
себе, не являются злом, а ответная реакция
работодателей и работников на высокие
(формальные и неформальные) расходы на
ведение бизнеса и следствие недовольства
общественности на то, как государство выполняет свои социальные обязательства.
Снижение данных показателей возможна
только, в первую очередь, за счет роста доверия населения к правительству и ощутимое сокращение неформальных расходов
для экономических агентов.
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them.
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institutions in eradication of informal payment of
salaries.
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ÏÎÍßÒÈÅ È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ
ÏÐÀÂÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ

CABKA Òàìàðà - Óíèâåðñèòåò åâðîïåéñêèõ çíàíèé, Êàôåäðà ÷àñòíîãî
ïðàâà
В наше время наблюдаются заметные
перемены в основе многих основополагающих терминов. Однако понятие “правоспособность” и “дееспособность” не претерпели серьезных изменений. Суть осталась
прежней.
Гражданская
правоспособность-способность лица иметь гражданские права
и нести обязанности. Гражданская дееспособность-это способность лица своими
действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их.
Совокупность правоспособности и дееспособности составляет правосубъектность.
Признание правосубъектности лица означает признание за ним права иметь все те
права, которые установлены для него субъективным правом. Участниками гражданских правоотношений являются физические и юридические лица.
Чтобы быть субъектом гражданского
права, гражданин должен обладать определенными законом качествами, которые
в своей совокупности составляют гражданскую правосубъектность. Гражданская правоспособность-это сложная юридическая
категория, включающая правоспособность
и дееспособность гражданина.
В юридической литературе нет единого мнения по вопросу о соотношении таких правовых категорий, как правоспособность и правосубъектность. Ряд авторов
утверждает,что правосубъектность включает в себя правоспособность и дееспособÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

ность. В то же время многие ученые отождествляют понятия правосубъектности
и правоспособности, указывая, что правосубъектность “означает ни что иное, как
право лица быть субъектом правоотношений”.Именно эту возможность отражает и
правоспособность.
Гражданская правоспособность - это
признаваемая государством за гражданином возможность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности (ст.17
ГКРФ).
Конечно, правоспособный, но не дееспособный гражданин является субъектом
гражданского права. Однако это происходит в силу того, что его правоспособность
дополняется дееспособностью другого
лица. Без такого восполнения “правосубъектность проявляется только в юридическом обеспечении охраняемых законом
интересов ее носителя”. Следовательно,
правосубъектность представляет собой
единство правоспособности и дееспособности.
Гражданская правоспособность является предпосылкой правообладания. Субъективные права и обязанности являются
следствием реализации правоспособности.
Однако недостаточно обладать правоспособностью, чтобы стать носителем субъективных прав и обязанностей.
Субъективные права и обязанности возникают при наличии определенных обстоятельств, юридических фактов (ст.8 ГКРФ).
Закон признает равную правоспособность
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за всеми гражданами, что не означает равенства в субъективных правах.
Правоспособность признается за всеми
гражданами страны. Она возникает в момент рождения гражданина и прекращается с его смертью.
Однако отсюда нельзя делать вывод о
том, будто правоспособность - естественное
свойство человека подобно зрению, слуху и
т.п. Хотя правоспособность и возникает в
момент рождения, она приобретается не от
природы, а в силу закона, т.е. представляет
собой общественно-юридическое свойство,
определенную юридическую возможность.
В истории были времена, когда большие
группы людей в силу действовавших тогда
законов были полностью или почти полностью лишены правоспособности (например, рабы при рабовладельческом строе).
В юридической литературе гражданская правоспособность часто рассматривается как определенное качество (или
свойство), присущее гражданину. Это качество, как вытекает из закона, заключается
в способности иметь права и обязанности.
Способность же означает не что иное, как
юридическую возможность: лицо способно,
т.е. может иметь права и обязанности. Поскольку такая возможность предусмотрена
и обеспечивается законом, она представляет собой определенное субъективное право
каждого конкретного лица. “Правоспособность, -писал С.Н.Братусь, - это право быть
субъектом прав и обязанностей“.
Этому праву корреспондируют и соответствующие обязанности: все, кто соприкасается с данным гражданином, не должны нарушать его правоспособность.
Как говорилось выше, прекращение
правоспособности Закон связывает со
смертью человека. К смерти приравнивается объявление гражданина умершим.
Однако, если гражданин жив, объявление
его умершим не должно отражаться на его
правоспособности.
Также законом предусмотрены меры
по охране прав еще не родившихся детей.
Право на возмещение вреда в случае смерти кормильца имеет его ребенок, родившийся после смерти кормильца. Наследниками также могут быть дети, зачатые при

жизни наследодателя и родившиеся после
его смерти. Однако в этих случаях закон
охраняет интересы не просто зачатого ребенка, а будущего субъекта права. Для возникновения правоспособности необходимо, чтобы ребенок родился живым.
Не следует смешивать защиту законом
прав будущего ребенка с моментом возникновения его правоспособности. Положение о том, что наследниками могут быть
дети наследодателя, родившиеся после его
смерти, нельзя трактовать как предусмотренный законом случай возникновения
правоспособности до рождения человека.
Ибо если ребенок не родится живым, то и
правоспособность не возникнет. Момент,
когда человек считается родившимся,
определяется не юридическими, а медицинскими критериями ( момент начала самостоятельного дыхания).
Если внутриутробное развитие ребенка
было менее шести месяцев, правоспособность не возникает, поскольку не регистрируется ни факт рождения, ни факт смерти. Подобный вывод можно сделать и в
том случае, если внутриутробное развитие
было более шести месяцев, но ребенок жил
после рождения несколько минут, так как в
данном случае выдается только свидетельство о смерти.
Как уже было сказано выше, правоспособность признается за всеми гражданами.
Правоспособность органически связана с
гражданством. Приобретая гражданство,
человек становится субъектом права данного государства. Не случайно поэтому
в Гражданском кодексе РФ говорится не
о правоспособности физических лиц вообще, а именно о правоспособности граждан. Прежде всего гражданам Российской
Федерации предоставляется гражданская
правоспособность в полном объеме.
Кроме граждан Российской Федерации,
субъектами гражданского права могут быть
иностранцы (лица, обладающие гражданством иностранного государства и не имеющие гражданства РФ) и лица без гражданства (т.е. не принадлежащие к гражданству
РФ и не имеющие доказательств принадлежности к гражданству другого государства).
Статья 2 ГК закрепляет за иностранцами
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безусловный (т.е. не требующий взаимности со стороны государства иностранного
гражданина) национальный режим. Суть
его состоит в том, что права иностранцев
на территории России определяются в
принципе российскими законами, а не законодательством государства, к которому
принадлежит иностранец. Из этой же статьи Гражданского кодекса усматривается,
что распространение правил гражданского
законодательства на иностранцев предполагается. Указанная презумпция означает, что для ограничения прав иностранцев
необходимо прямое указание российского
закона. Установив для иностранцев и лиц
без гражданства национальный режим, закон допускает изъятие из этого правила,
ограничивающие их правоспособность по
сравнению с правоспособностью граждан
Российской Федерации. Так, согласно ст. 41
Кодекса торгового мореплавания и ст. 23
Воздушного кодекса в состав экипажа морского или воздушного судна могут входить
лишь российские граждане.
В данное время мнения авторов по поводу того, является ли правоспособность
субъективным правом, разделились. Одни
считают, что правоспособность является особым субъективным правом. Также
они считают, что если правоспособность
представляет собой субъективное право,
то необходимо раскрыть его особенности
и отграничить его от других субъективных прав. От других субъективных прав
правоспособность они отличают, в первую очередь, специфическим, самостоятельным содержанием, которое, как уже
говорилось, заключается в способности
(юридической возможности) иметь гражданские права и обязанности, предусмотренные законом.
Кроме того, гражданскую правоспособность авторы отличают от других субъективных прав назначением. Она призвана
обеспечить каждому гражданину юридическую возможность приобретать конкретные гражданские права и обязанности, используя которые он может удовлетворять
свои потребности, реализовать интересы.
Третье отличие заключается в тесной
связи правоспособности с личностью ее ноÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

сителя, поскольку закон не допускает ее отчуждение или передачу другому лицу.
Авторы данной точки зрения выделяют
и то, что правоспособность как субъективное право нельзя смешивать с конкретными субъективными правами, возникшими
в результате ее реализации. Быть правоспособным – еще не означает фактически,
реально иметь конкретные права и обязанности, которые предусмотрены или допускаются законом. Таково их мнение.
Что касается другой точки зрения, то
она заключается в мнении авторов о том,
что правоспособность следует отличать от
субъективного права. В их понимании правоспособность – общая предпосылка, на основе которой при наличии определенных
юридических фактов у лица возникает конкретное субъективное право. Она представляет собой лишь абстрактную возможность
иметь указанные в законе права и обязанности, тогда как субъективное право – это
уже существующее право, принадлежащее
конкретному лицу, т.е. реализованная возможность. Возможности иметь права, заключенной в правоспособности, в отличие
от субъективного права, не соответствует
обязанность других субъектов.
По их мнению, субъективное право –
это элемент правоотношения, а правоспособность – свойство субъекта права. Правоспособностью обладают все граждане РФ в
одинаковом объеме. Объем субъективных
прав у разных субъектов гражданского
права различен, конкретное право может
отсутствовать у данного лица (например,
всем гражданам принадлежит возможность
иметь право собственности, но право собственности на конкретное имущество есть
лишь у конкретного гражданина). Правоспособность реализуется через конкретные
субъективные права. При этом гражданин
не может отказаться от правоспособности
или ее части, а также передать ее другому
лицу, как большинство субъективных прав.
Это было мнение другой стороны.
Я считаю, что каждый выбирает определенную точку зрения в силу своих убеждений. Она может быть совсем не похожей
на то, что пишется в учебниках разными
учеными. На то мы и есть мыслящие люди,
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чтобы иметь свое индивидуальное мнение.
Мое мнение близко к первой части выше
сказанного. Я считаю, что правоспособность – это определенное субъективное
право, дающее нам возможность иметь
конкретные субъективные права.
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В данной работе, мы проанализировали
встречный иск с целью зачета в качестве
средства защиты ответчика против истца.
Гражданская процессуальная литература,
подчеркивает несколько классификаций гражданских исков, но анализированный иск рассматривается как имеющий особое место среди встречных исков.
В этой статье, мы выяснили правила
взаимодействия материального права касающихся зачета и процессуальных норм, касающиеся встречного иска с целью зачета,через
которые применяется судебный зачет. Особое
внимание уделяется анализу условий, для подачи встречного иска с целью зачета и условий установленных нормами гражданского
законодательства, которые суд должен применять.
Introduction
Material law rules which interact with civil
procedural law rules in submission and examination of counter-action belong to many legal
institutions of material law, such as: legal act
institution (nulity of legal act), property institution, tort liability institution, material liability institution in labor law and so on.
As stated by russian author В. В. Ярков, ,,
civil action” theme is the key to the theory of
civil procedural law which reflects the interaction between material and procedural civil
law[7, p. 255].
Counter-action generally consists of a separated material legal claim submitted by the
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

defendant against claimant for to be examined
at the same time with main proceedings in order to protect his legal rights and interests[9,
p. 212].
According to art. 173, paragraph (1), letter ,,a” of procedural civil code, judge receives
the action if:
a) this sues the original claim set-off;
b) its admission excludes, totally or partially, admission of initial action;
c) it and initial action are related, and their
simultaneous trial would lead to quick and fair
resolution of disputes.
In case of counter-action which can be received for review with the initial action under
art. 173, paragraph (1), letter. ,, a «of the Code
of Civil Procedure, rules of material law that
are inherent with this condition are those provided by art. 651-659 of the Civil Code, section,, Settle the obligation by offsetting «.
Civil law having the function of common
law, such as civil procedural law, civil rules
with regard to settle the obligation by offsetting are applied to the determination by the
judge of the condition stipulated in art. 173,
paragraph (1), letter ,, a «of the Code of Civil Procedure, even if material legal relations
pertaining to labor, family law or other private
law branches.
For a comprehensive analysis of the counter-action filed under art. 173, paragraph (1),
letter ,, a «of the Code of Civil Procedure, setoff purpose counter-action, we’ll start from
some general perceptions of civil action.
Action is one of the oldest means to protect
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the rights violated or challenged, which was
widely applied in ancient Rome. Action institution in roman private law was a legal phenomenon quite complex because there was a
branched system of actions - for every action
there existed a subjective right. Depending on
the complexity of the material legal relations,
new actions appeared and the old ones ceased.
Simple actions directed towards restitution of
goods were filled with criminal actions necessary to collect fines. Most actions were brought
by individuals, but every citizen could lodge
an action for the community interest, hence
comes the division of private actions (actiones
private) and popular (actiones populares) [15,
p. 211].
Compared to those actions counter-action
built up from the development of procedural
means of defense of the defendant. Respectively from a historical point of view counteraction arose with the development of civil
procedural rules, and its appearance mostly
started from the rules of material law, namely
the exceptions which a party may invoke another in civil legal relations.
In the literature the term civil action is
one of the most discussed [5, p. 9-23]. Counterclaim action is a civil action, but lodged by
defendant against the plaintiff. It is a means of
defense of the defendant against the plaintiff,
but as mentioned by B. Каменков is not only
a means of defense of defendant against the
initial action, but also a means of satisfying his
own procedural claims [14]. Concluding the
diversity of concepts given by the authors of
the civil action, are highlighted three meanings of that term.
First, procedural and legal sense, that civil
action in court is asking the person concerned
to defend his legitimate rights and interests or
the interests of other persons if the law delegates the right to trial addressing this purpose [16, p. 17]. Authors who hold this opinion state that advance civil action constitutes
the basis for instituting civil proceedings.
Submission civil action and the very possibility of instituting civil proceedings in the order
prescribed by law proceedings shall be subject
only to procedural and legal circumstances
which characterize civil action as an exclusive
category of civil procedure [7, p. 257]. Thus,

according to this opinion addressing the court
will result in civil lawsuit regardless of whether
or not the applicant is the holder of subjective
right violated or, in general, the merits of his
claims against the defendant [1, p. 282].
Secondly, material and legal sense, that
the civil action is a legal material claim submitted by a person to another to be examined in
a certain procedural order [8, p. 187]. Most
of these authors claim that civil action would
be the very attribute to subjective right to be
achieved by applying coercive force of the
state [10, p. 18-19; 11, p. 72].
Both the first and second sense are as
subject to criticism in the literature. Regarding procedural legal sense stated that this approach does not delimit the civil and other
addresses to specific organs or appeals jurisdiction by the court in special procedure [8,p.
187]. On the other hand, the critical material
and legal acceptation make the following argument: the claim that the legal requirement
of a material-legal report of the parties to each
other is one way to resolve the dispute without
the intervention of the court . But civil action,
unlike the claim, constitute a means of settling
the dispute between the parties report using
material-litigious court [5, p. 18].
Thirdly, the civil action is analyzed in terms
of a unitary meanings, which includes two aspects: procedural and material legal means
[12, p. 14; 13, p. 38]. According to this acceptance, a civil action exists only when the plaintiff and defendant itself refers their disputes
to the court to be resolved. Any address of the
applicant in court entails submitting a claim
against the respondent. In this regard, civil action consists of two claims (requirements): a)
a legal claim filed by defendant-material and
b) procedural legal requirement to the court
to settle the dispute arose under the substantive and procedural legal rules. So the court
to give an answer to the plaintiff ’s claim and
legal material provides an answer procedural
legal requirement [6, p. 398].
Nature of counter-action with set-off propose can be cleared within the meaning of the
third sense of the term civil action: legal material and procedural unitary meaning. The
defendant in the civil action is addressed in
court, in the trial at the request of the appli-
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cant, and an exception as double quality the
creditor and the debtor in material-legal relations against the other party, which in turn has
the same quality double .
The exception submitted is set-off. This
actually is one way of civil rights. The method of defense is a category of substantive law,
including measures that can be applied as a
solution for civil rights law disputes. Rights
protection methods in principle are provided
by the laws governing relationships as appropriate material. The provisions of art. 11 of
the Civil Code of RM provides methods of defence of civil rights, which are: recognition of
the right, restoring the previous situation and
suppressing infringement actions that violate
the law or is a danger of abuse, outlawing legal
document, the declaration document issued
by a competent public performance of the obligation imposed on nature, self-defense, damages, collection of penalty clause, moral damages, abolish or alter the legal relationship, the
failure of the court to act contrary to the law
issued by a public authority other means provided by law [1, p. 28].
However, the question arises whether
counter-action with set-off propose in sens
of art. 173, pragrapf (1), lit. ,, a «of the Civil
Procedure Code of RM can be applied only in
obligation relations?
Starting from a literal interpretation of
art. 173, paragraph (1), lit. ,, a «Code of Civil
Procedure of RM does not limit the meaning
of the text receiving this action counterclaim
by court for consideration whether materiallegal relations are obligation relations or not.
The legislature has provided that it must follow the initial claim set-off. Accordingly if the
plaintiff employer filed claims against the defendant on the material damage at work and
asked the defendant by counterclaim action
collecting outstanding remuneration will be in
the presence of a counter-action with set-off
propose. In this case, we are in the presence
of two claims that are opposite each other. Although not directly arising from acts of civil
nature, however, the mechanism that can be
applied is partially similar to that provided by
art. 651, paragraph (1) of the Civil Code of
RM. According to art. 651, paragraph (1) of
the Civil Code of RM, set-off is an obligation
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

and mutual extinction of a claim opposing
certain, liquid and payable the same nature.
But the court can take counter-action for review without meeting the condition of being
debts, liquid and payable. Material and legal
exigency that is intrinsic to that provided by
art. 173, paragraph (1), lit. ,, a «of the Code of
Civil Procedure of RM, is that these two claims
to be opposed. Based on the above, the purpose of compensatory counter-action may be
brought if there is at reek two obligation relations between the parties.
According to art. 172, paragraph (1) and
(2) of the Code of Civil Procedure of RM, before the commencement of judicial proceedings, the defendant is entitled to bring an action against the applicant counterclaim to be
judged with the first action. Action counterclaim filed under art. 173, paragraph (1), lit.
b) may be lodged before the end of the examination of the case on the merits. (2). Bringing the action counterclaim is made under
the general rules of bringing the action. The
purpose counter-action with set-off propose
receiving the court shall, in addition to material and legal condition referred to above, to
establish whether the premises so as well as arrangements for exercising the right of action.
Counter-action with set-off propose is a incidental civil action. Based on the criteria for
the classification of civil actions - after the procedural law chosen by the parties to defend
differ: main actions, actions accessories, incidental actions.
Main actions are actions which is brought
judicial proceedings. Following the submission
of the court initiates this action lawsuit under
the terms of the Code of Civil Procedure of
RM. Accessories actions are actions whose solution depends on the outcome of the complaint of a principal. For example, the divorce
action is the main action, and on the determination of the place of residence of the child
is an incidental action. Incidental actions are
formulated in a process already initiated, that
is currently under way. An example of such
incidental actions as intervener main action
(Art. 65 of the CCPRM) and counter-action
(Art. 172 of the CCPRM) [1, p. 295-296].
Besides that action counterclaim is an incidental action, it is also an action of transforma-
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tion. Thus, the subject of civil action [7, p. 262;
17, p. 155] are distinguished:
Civil actions for achieving the right are
those actions by which the applicant seeks application of coercive force to achieve its right.
Addressing the court to defend the law by applying coercive force is determined more by
the fact that the defendant disputes the applicant’s right, unenforceable obligations incumbent. Following the dispute arose with the
applicant becomes uncertain. The right applicant will not be achieved by applying coercive
force, until not be determined whether there
is a right which is subjective and disputed its
contents. The action of making law comprises
two interrelated requirements: the recognition of the right and order the defendant to
contest the obligation lies [8, p. 194].
Civil actions for failure or confirmation
is action seeking recognition of the existence
or non-existence of a right or obligation. The
purpose of these actions is to remove the conflicting and uncertain nature of the applicant’s
right [8, p. 194].
The judgment issued on action of finding
whether or not the law is not enforceable and
its effects are not only valid for the future, but
also retrospectively [3, p. 46].
Civil actions processing or establishment
have the purpose of occurrence, modification
or extinguishment of material-legal relations.
The action is directed towards establishing
saying a court decision that will establish a new
legal material relationship between the parties
[9, p. 204]. The judgment in this case, is actually fact material-legal wich change legal material report structure [7, p. 263], for exemple:
rezolution, settle the obligation, etc.
Counter-action with set-off propose,
namely the category is civil actions transformation, given that seeks to extinguish obligation. These obligations may be partially or
completely extinguished after admission setoff puropose counter-action.
Counter-action with set-off propose is to be
distinguished from judicial compensation, which
exists in French law, Romanian, as well as other
countries but is not specific to that in Moldova.
It’s called judicial compensation that they
do justice, on application by a complaint and
a counter-action; for example, the request for

payment of rent, the tenant requires, in turn,
be reimbursed for certain expenses out of the
scope of repairs housing repairs. Although
in such cases the claim to the counterclaim
is liquid, it may be liquidated by court; as a
consequence, the claims will be compensated
and uncompensated rest borrower will be required to pay. It is that form of compensation
that is (has) by the court, usually at trial counterclaims [2, p. 386]. It operates pursuant to a
court judgment became final, so it can be ordered even if they satisfy the requirements for
legal compensation [4, p. 584].
Therefore it is possible that offsetting mutual debts are not liquid or object does not
have the money or fungible. In this case either
of the two lenders may address the court may
order that compensation up to the lesser of
the amounts competition [4, p. 584].
Judicial compensation make same effect as
legal compensation, specific French civil law,
except that these effects flowing from the time
when the judgment ordering compensation
became final [4, p. 584].
From this we find that judicial compensation mechanism presented above is not stipulated in civil and procedural law of the Republic of Moldova. The absence of these legal
rules make it impossible to apply judicial compensation.
Conclusions:
After synthesizing the exposed find that
counter-action with set-off propose is the same
counter-action as incidental civil action and
transformation through whose admission extinguish all or part obligation certain reports
filed against the initial action.
Upon receiving counter-action with setoff propose the court shall declare whether
the premises an conditions for exercising the
right to share, and material and legal condition - there are two opposing claims.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÑÈÑÒÅÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÃËßÄÓ (ÊÎÍÒÐÎËÞ) Ó
ÑÔÅÐ² Ì²ÑÒÎÁÓÄ²ÂÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

ÑÅÐÃ²ªÍÊÎ Î.Â. - çäîáóâà÷ êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷àíêà
Завданнями статті, у зв’язку з вищезазначеним, є:
- розглянути існуюче правове регулювання системи державного нагляду (контролю) у
сфері містобудівної діяльності;
- виявити особливості такого регулювання.

Статья посвящена исследованию системы государственного надзора (контроля) в
сфере хозяйственной деятельности. Целью
статьи является исследование содержания
государственного надзора (контроля) в сфере
хозяйственной деятельности, его закрепление
в нормах законов Украины и других нормативно-правовых актах, определение направлений
совершенствования правового регулирования
системы государственного надзора (контроля)
в сфере градостроительной деятельности. В
статье уточнено место и роль государственного надзора (контроля) в сфере градостроительной деятельности в механизмах обеспечения
соблюдения законов, требований, норм и прав.

Невизначена наукова проблема, якій
присвячено статтю
Статтю присвячено дослідженню правового регулювання державногонагляду та
контролю у сфері господарської діяльності.

Ключові слова: нагляд, контроль, державний нагляд, державний контроль, господарська
діяльність,містобудівна діяльність, регуляція, дерегуляція.

Постановка наукової проблеми
Реформування
системи
державного
управління, забезпечення реальних перетворень, здійснення Україною поступу до асоційованого членства у Європейському союзі
вимагає докорінного перегляду системи державної влади, і, в першу чергу, це стосується
реформування органів влади, на які покладено обов’язок здійснення функцій контролю.
Цілі статті та постановка завдань
Метою статті є дослідження змісту понять державних нагляду та контролю у сфері містобудівної діяльності та особливості їх
правового регулювання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання
наукової проблеми
Дослідження проблем правового регулювання державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності приділяли увагу І. Г. Адрущенко, О. Ф. Андрійко,
Г. В. Атаманчук, В. А. Бабенко, О. В. Баклан,
О. М. Вінник, О. П. Віхров, Л. К. Воронова,
Ю. Гелич, В. М. Горшенін, І. К. Залюбовська,
М. П. Кучерявенко, Д. М. Лученко, Л. А. Савченко, В. С. Щербина, О. П. Орлюк та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування отриманих наукових
результатів
Для змістовного розуміння особливостей державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності очевидним є необхідність з’ясування змісту понять нагляду,
контролю, сфери господарської діяльності та
сфери містобудівної діяльності.
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Великий тлумачний словник української
мови визначає нагляд, як дію «за значенням
наглядати». Під останнім словник розуміє
«слідкувати за ким-, чим-небудь для контролю, забезпечення порядку…»[1, с.707].
«Контроль… перевірка відповідності контрольованого об’єкта встановленим вимогам»[2, с.569]. Таким чином, можемо констатувати, що відповідно в українській мові слова нагляд та контроль – синоніми.
У свою чергу, юридична енциклопедія
визначає нагляд як «державний нагляд»[3, с.10], під яким розуміють «вид державного контролю по забезпеченню законності,
дотримання спеціальних норм, виконання
загальнообов’язкових правил, що містяться
у законах та підзаконних актах»…, «передбачає постійний, систематичний нагляд за
діяльністю не підпорядкованих їм органів
або осіб з метою виявлення порушень законності» [4, с.140]. Щодо державного контролю
енциклопедія зазначає, що це «діяльність
державних органів щодо запобігання, виявлення та припинення дій, що суперечать
встановленим державою нормам і правилам»[5, с.138]. Зважаючи на зазначені визначення, доходимо до висновку, що нагляд є
різновидом контролю, тобто поняття контролю ширше, ніж поняття нагляду. Окрім
того, здійснення такого контролю відбувається державними органами.
Статтею 7 Закону України «Про основи
містобудування»[6] передбачено наявність
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
Статтею 8 зазначеного закону передбачено,
що державне регулювання у сфері містобудування полягає і в контролі за дотриманням
законодавства у сфері містобудування, державних стандартів і норм, вимог вихідних
даних, затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об’єктів, раціональним використанням територіальних і
матеріальних ресурсів при проектуванні та
будівництві, контролі за дотриманням вимог щодо охорони культурної спадщини
та збереженням традиційного характеру
середовища населених пунктів та ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

законом. Звернемо увагу, що, незважаючи
на визначення юридичною енциклопедією
права саме державних органів на здійснення функцій державного контролю, Законом
встановлено інше. Так, відповідно до частини першої статті 24 Закону, «державний
контроль у сфері містобудування здійснюється центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, органами місцевого самоврядування та
іншими уповноваженими на це державними
органами». Тобто органи місцевого самоврядування наділені правом здійснення контролю у сфері містобудування.
Відповідно до статті 15 Закону, компетенцію центральних органів виконавчої влади та інших уповноважених органів у сфері
містобудування визначається відповідно до
закону, а компетенція органу з питань містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим визначається положенням, яке
затверджується Радою міністрів Автономної
Республіки Крим.
До компетенції Кабінету Міністрів України належить визначення порядку здійснення державного контролю в містобудуванні.
Зазначена компетенція була реалізована
Урядом шляхом прийняття постанови «Про
затвердження Порядку здійснення архітектурно-будівельного контролю»від 23 травня
2011 року № 553 [7].
До компетенції Автономної Республіки
Крим згідно зі статтею 10 Закону належать
такі напрями містобудівного контролю:
- ліцензування спеціальних видів робіт у
проектуванні та будівництві в порядку, встановленому законодавством;
організація
проведення
робіт,
пов’язаних із прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку,
встановленому законодавством;
- організація охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування;
До компетенції місцевих державних адміністрацій згідно з частиною першою статті 13
Закону належить прийняття рішення щодо
забезпечення охорони культурної спадщини.
Окрім того, до компетенції обласних
державних адміністрацій згідно з частиною
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другою статті 13 Закону належить здійснення делегованих повноважень місцевих рад,
пов’язаних з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, у порядку,
встановленому законодавством.
До компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування згідно зі статтею 14 Закону належать такі напрями містобудівного контролю:
- проведення робіт із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
у порядку, встановленому законодавством;
- організація охорони культурної спадщини;
- забезпечення в установленому законом
порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації під час планування та забудови відповідних територій;
- зупинення у випадках, передбачених
законом, будівництва, яке проводиться з
порушенням містобудівної документації та
проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному
середовищу;
- здійснення контролю за забезпеченням
надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форми власності
в районах, що зазнають впливу небезпечних
природних і техногенних явищ та процесів.
Звернемо увагу, що, незважаючи на те,
що основи розподілу компетенції визначені
саме Законом України «Про основи містобудування», проте компетенція саме центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань архітектурнобудівельного контролю, зазначеним закономне визначено. Окрім того, закон оперує
одночасно декількома поняттями контролю:
контроль за дотриманням містобудівного
законодавства, контроль у сфері містобудування, контроль у містобудуванні та архітектурно-будівельний контроль. Аналізуючи зазначені квінтесенції, доходимо до висновку,
що контроль за дотриманням містобудівного
законодавства, контроль у сфері містобудування та контроль у містобудуванні – тотожні
поняття, а архітектурно-будівельний контроль є частиною контролю у сфері містобудування. Саме в такому напрямку і необхідно доопрацювати норми зазначеного закону

для забезпечення однозначності норм та удосконалення правового регулювання зазначеного питання. Зазначене підтверджується
підпунктом 13 пункту 1 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»[8], де до діяльності з планування та забудови територій віднесено саме здійснення
контролю у сфері містобудування.
Суть архітектурно-будівельного контролю визначено частиною першою статті 10 Закону України «Про архітектурну діяльність»:
«забезпечення під час забудови територій,
розміщення і будівництва об’єктів архітектури додержання суб’єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої
проектної документації, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою прав
споживачів будівельної продукції»[9].Зазначеним законом у розумінні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань архітектурно-будівельного
контролю, вживається скорочення органів
архітектурно-будівельного контролю.
У свою чергу, пунктом першим статті 41
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» надано таке визначення державного архітектурно-будівельного
контролю: «сукупність заходів, спрямованих
на дотримання вимог законодавства у сфері
містобудівної діяльності, будівельних норм,
державних стандартів і правил.»
Проте згідно з пунктом 10 Порядку здійснення архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 надано
інше визначення архітектурно-будівельного
контролю. Так згідно з Порядком «Державний архітектурно-будівельний контроль»
здійснюється за дотриманням:
1) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації,
будівельних норм, державних стандартів і
правил, технічних умов, інших нормативних
документів під час виконання підготовчих і
будівельних робіт, архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування будівельної продукції;
2) порядку здійснення авторського і технічного нагляду, ведення загального та (або)
спеціальних журналів обліку виконання робіт (далі – загальні та (або) спеціальні жур-
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нали), виконавчої документації, складення
актів на виконані будівельно-монтажні та
пусконалагоджувальні роботи;
3) інших вимог, установлених законодавством, будівельними нормами, правилами та
проектною документацією, щодо створення
об’єкта будівництва».
Очевидно, що у Порядку поняття архітектурно-будівельного контролю надано відмінне визначення у порівнянні з законами,
яке суттєво видозмінено.
Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
обмеження втручання у діяльність суб’єктів
господарювання»[10] викладено у новій редакції частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади здійснення нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності»[11], у результаті яких контроль сфери
містобудівної діяльності підпадає під дію зазначеного закону. Останнім визначено, що
«державний нагляд (контроль) – діяльність
уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування … в
межах повноважень, передбачених законом,
щодо виявлення та запобігання порушенням
вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства,
зокрема належної якості продукції, робіт та
послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища».
Абзацом сьомим статті 3 Закону України «Про основні засади здійснення нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності»
визначено, що «державний нагляд (контроль)
здійснюється за принципами: … «здійснення державного нагляду (контролю) лише за
наявності підстав та в порядку, визначених
законом», однак, як ми уже зазначали, Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю визначений на сьогодні
не нормами закону, а постановою Кабінету Міністрів України відповідно до пункту
другого статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Тобто
норми двох спеціальних законів залишилися
між собою неузгодженими.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

У зв’язку з зазначеним необхідно звернути увагу на те, що предмет архітектурно-будівельного контролю має ряд особливостей,
які не враховує Закон України «Про основи
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Так, предметом архітектурно-будівельного контролю є виконані проектні та
будівельні роботи, як такі, та сам об’єкт будівництва (будинок, будівля, споруда тощо)
як сукупність усіх виконаних робіт. Таким
чином на відповідність законодавству, будівельним нормам, стандартам і правилам,
проектній документації перевіряється сукупність об’єктів, а не один об’єкт. Відповідно до
норм постанови передбачено, що контроль
може здійснюватися за сукупністю господарюючих суб’єктів одночасно, що не передбачено нормами відповідного закону.
Окрім того, відповідно до абзацу першого статті 2 зазначеного закону передбачено
здійснення контролю відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
здійснення господарчої діяльності. У свою
чергу, в будівництві ризики оцінюються за
класом наслідків (відповідальності) такого
об’єкта будівництва, визначених Національним стандартом України (настановою) «Визначення класу наслідків (відповідальності)
та категорії складності об’єктів будівництва»
[12], яким встановлена певна відповідність
рівня ризику до класу наслідків: низький
ризик відповідає першому класу наслідків
(СС1), середній ризик – другому класу наслідків (СС2), високий ризик – третьому класу наслідків (СС3). Проте у постанові посилань на
зазначені класи наслідків відсутні. Натомість
використовуються поняття категорії складності об’єкта будівництва, який теж визначається з урахуванням класу наслідків, що передбачено статтею 32 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
Наявна у системі архітектурно-будівельного контролю дозвільна система недарма інтегрована саме до контрольної системи. Так,
вимоги до дозвільної системи в містобудуванні закріплені у відповідних положеннях Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Зокрема відповідно до норм
статей 34, 35, 36, 37, 39 та 39-1 визначено, що
порядок функціонування дозвільної системи
у будівництві визначають Кабінет Міністрів
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України та центральний орган державної виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політику у сфері містобудування.
Проте останній таких порядків досьогодні
не затвердив, хоча, зважаючи на вимоги Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» [13], повинен був
би визначити порядок видачі декларативних
документів, таких як повідомлення про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про початок виконання будівельних
робіт. Натомість насьогодні діють порядки
та форми декларативних та дозвільних документів, встановлені Кабінетом Міністрів
України: Порядок виконання підготовчих
робіт та Порядок виконання будівельних
робіт, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466[14],
та Порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 р. № 461[15]. Необхідно звернути увагу на той факт, що зазначені порядки
містять вимоги до проведення саме контрольних заходів: перевірка достовірності даних у поданих повідомленнях, деклараціях
чи документах для отримання дозволу чи
сертифікату, а також наявності відповідної
перевірки закінченого будівництвом об’єкту
для встановлення відсутності зауважень, що
унеможливлювали б набуття прав на його
безпечну експлуатацію. Щодо таких перевірок, то їх проведення здійснюється з метою
встановлення дотримання суб’єктами містобудівної діяльності вимог галузевого законодавства, а також відповідності виконаних
будівельних робіт державним будівельним
нормам, стандартам та правилам та проекту
будівництва. Таким чином, необхідно відносити дозвільну систему у будівництві саме до
системи нагляду (контролю) у сфері містобудування.
Специфічним видом державного контролю є ліцензування. У більшості випадків
ліцензування відносять до системи попередньої кваліфікації, яка забезпечує розуміння
відповідності наявних можливостей суб’єкта
господарювання до ліцензійних умов, під
якими Закон України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності»[16]
розуміє «установлений з урахуванням вимог

законів вичерпний перелік організаційних,
кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню». Порядок ліцензування та орган ліцензування визначає
Кабінет Міністрів України. Проте у будівництві орган ліцензування визначений у Законі України «Про регулювання містобудівної
діяльності».
Систему ліцензування, зазвичай, не відносять до дозвільної системи, а не до контрольної системи, що відповідно передбачено
абзацом третім статті 3 Закону України «Про
ліцензування певних видів господарської діяльності». Проте необхідно зазначити, що
саме в Україні система ліцензування має чіткі
ознаки контрольної системи, зокрема і ліцензування в будівництві.
Для з’ясування зазначеного звернемося
до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів
архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007
року № 1396[17]. Перш за все відзначимо,
що підставою для прийняття постанови стали закони України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну
діяльність» та «Про основи містобудування»,
без врахування Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Звернемо увагу на те, що відповідно
до вимог частини першої статті 9 останнього
передбачено, що відповідно до спеціальних
законів ліцензуванню підлягає будівельна діяльність, що передбачено і статтею 8 Закону
України «Про основи містобудування», у той
час як відповідно до статті 17 Закону України
«Про архітектурну діяльність» ліцензуванню
підлягає господарська діяльність, пов’язана
зі створенням об’єктів архітектури. Пунктом
3 Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури ліцензування будівельної діяльності
та контроль за додержанням ліцензійних
умов фактично об’єднані в єдину систему. Зокрема, пунктами 21 та 22 зазначеного порядку передбачена діяльність ліцензійного органу, направлена на контроль за ліцензіатом не
тільки в процесі здійснення ним відповідної
господарської діяльності, але ще і на стадії
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прийняття рішення, так можемо виділити
наступні контрольні заходи: виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, контроль за дотриманням ліцензіатом
вимог законодавства та ліцензійних умов
провадження діяльності, виявлення фактів
неможливості у їх виконанні, виявлення фактів незаконної передачі ліцензії іншим особам, проведення розслідування причин аварій при провадженні будівельної діяльності,
відмова суб’єкта від проведення органом ліцензування відповідної перевірки. Звернемо
увагу, що частина наведених контрольних
заходів свідчить про проведення контролю
на дотримання вимог чинного законодавства
у сфері містобудування та дотримання вимог
державних будівельних норм, стандартів і
правил, що є предметом архітектурно-будівельного контролю зокрема, так і контролю
у сфері містобудування в цілому.
Окремого розгляду потребують питання
експертизи, авторського та технічного нагляду, як складових частин контролю у сфері містобудування.Статтею 1 закону України
«Про архітектурну діяльність» визначено,
що «експертиза – діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні
сертифікати і за дорученням замовника надають звіти щодо відповідності проектних
рішень вимогам законодавства, державним
нормам, стандартам, будівельним нормам і
правилам»,а «технічний нагляд – здійснення
замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил», що є предметом державного архітектурно-будівельного
контролю.Окрім того, частиною четвертою
статті 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» передбачено, що саме особи
авторського і технічного нагляду виявляють
відхилення від проектних рішень.
Також зазначене закріплено і у Порядку
здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкту архітектури та Порядку
здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від
11.07.07 № 993[18], зокрема:
щодо авторського нагляду у п.2 Порядку
здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкту архітектури зазначено, що
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

«авторський нагляд здійснюється … протягом усього періоду будівництва і передбачає
контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту»;
щодо технічного нагляду у п.2 Порядку
здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури зазначено, що
«технічний нагляд забезпечує замовник … з
метою здійснення контролю за дотриманням
проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил».
Висновки
Очевидним є той факт, що поняття нагляду та контролю з точки зору державного
нагляду контролю у сфері містобудування,
як різновиду контролю у сфері господарської
діяльності, є поняттями тотожними, а отже,
ніякого специфічного змісту кожний з зазначених термінів не має, а позначає один і той
самий вид діяльності: діяльність уповноважених органів, головним завданням яких є недопущення порушення вимог законодавства
у сфері містобудування, виявлення наявних
порушень та вжиття вичерпного обсягу дій,
направлених на відновлення законності у зазначеній сфері.
Розглянувши у статті особливості правового регулювання державного нагляду
(контролю) у сфері містобудування необхідно зазначити наступне: необхідно вжити термінових заходів з приведення нормативної
бази в зазначеній сфері до єдиного понятійного апарату. Для цього очевидною є необхідність створення окремого кодифікованого
закону у сфері містобудування – містобудівного кодексу. З цією метою є необхідність в
однозначному визначенні поняття нагляду
(контролю) у сфері містобудування, яке повинно собою замінити всі інші аналогічні терміни, такі як архітектурно-будівельний контроль, будівельний контроль, нагляд у сфері
будівництва тощо.
Окрім того, необхідно визначити окремі
значення об’єктам просторового планування,
об’єкту архітектури, об’єкту будівництва та
об’єкту експлуатації як таких, які у своїй сукупності становлять об’єкти містобудування.
Також необхідно нормативно закріпити де-юре наявний у державному нагляді
(контролі) у сфері містобудування де-факто
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню системи державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності. Метою статті є дослідження змісту державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, його
закріплення у нормах законів України та інших нормативно-правових актах, визначення
напрямів удосконалення правового регулювання системи державного нагляду (контролю)
у сфері містобудівної діяльності. У статті
уточнено місце і роль державного нагляду
(контролю) у сфері містобудівної діяльності
в механізмах забезпечення дотримання законів, вимог, норм та прав.

SUMMARY
The article studies the system of state supervision
(control) of economic activity. The article aims to
study the content of state supervision (control) of
economic activity, to secure it to the Law of Ukraine
and other legal acts, the definition of improving
the legal regulation of state supervision (control) of
urban development. The authors specify the place
and role of state supervision (control) of urban
development in the mechanisms of law enforcement,
requirements, rules and rights.

стан, за якого цей контроль здійснюється
на декількох рівнях: державному – через
уповноважені органи державної виконавчої
влади; місцевому – через органи місцевого
самоврядування; експертному – через відповідальних осіб: технічного та авторського
нагляду, експертів відповідного спрямування, виконавців робіт; громадському – через
громадські організації та об’єднання, форми
громадського контролю (громадські слухання, загальні збори тощо).
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ÁÀÃÀÍÅÖÜ Îëåêñàíäð Îëåêñ³éîâè÷ - çäîáóâà÷ êàôåäðè öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ
äèñöèïë³í ÌÀÓÏ
ÓÄÊ 346 (56+999)
Исследуется категория хозяйственно-правового регулирования и его эффективность.
Проанализированы ее сущность за результаты исследований в украинском и в советской
литературе. Предоставлено конструктивное
(практически результативное) определение эффективности хозяйственно-правового регулирования. Сделан вывод о связи этой эффективности с его качеством.
Ключові слова: господарсько-правове регулювання, ефективність господарсько-правового регулювання, якість господарсько-правового регулювання,
господарські правовідносини, регуляторна політика,
процедури регуляторної діяльності.

Дослідження категорії господарсько-правового регулювання дозволяє заключити,
що практично всі дослідники, у відповідності з загальноприйнятим значенням цієї категорії [1] пов’язують правове регулювання
з впливом (процесом впливу) на відповідні
суспільні правовідносини. Так, С.С. Алексєєв
вважає, що правове регулювання – це здійснюваний за допомогою системи правових
засобів (юридичних норм, правовідносин, індивідуальних розпоряджень тощо) результативний, нормативно-організаційний вплив
на суспільні відносини з метою їх упорядкування, охорони, розвитку відповідно до вимог економічного базису, суспільних потреб
цього соціального ладу [2, с.289]. П.М. Рабінович також розглядає правове регулювання як здійснюваний державою за допомогою
всіх юридичних засобів владний вплив на
суспільні відносини з метою їх упорядкуванÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

ня, закріплення, охорони і розвитку [3, с.44].
На думку А.Т. Комзюка, правове регулювання – це вплив (специфічний вплив), що здійснюється правом як особливим нормативним інституційним регулятором. При цьому
правове регулювання має цілеспрямований,
організаційний, результативний характер і
здійснюється за допомогою цілісної системи
засобів, що реально виражають саму матерію
права як нормативного інституту утворення
– регулятора [4, c.47]. Правда, деякі автори,
зокрема М.М. Марченко, вважають правове
регулювання частиною правового впливу,
його особливий порядок, що відзначається
підвищеною чіткістю нормативної регламентації і здійснюється за допомогою специфічних правових засобів: норм права, правовідносин, актів реалізації права [5, с.436].
Таке ж розуміння даної категорії вкладається і законодавцем, зокрема, в Законі
України від 11 вересня 2003 р. “Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Цей Закон, як відомо, виділив регуляторну політику у самостійну постійно здійснювану функцію держави,
встановивши процедури регуляторної діяльності, починаючи від формулювання законодавчих ідей, їх оцінки, планування розробки
концепцій, підготовки проектів регуляторних актів і закінчуючи виміром прогнозованого і фактичного їх регуляторного впливу на відповідні відносини, моніторингом
ефективності введених у дію норм, аналізом
результатів та коректуванням тих чи інших
правових рішень. Важливими характеристи-
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ками впливу правового регулювання на відповідні відносини є ефективність правових
норм та якість зазначеного регулювання.
У літературі немає чіткого визначення ефективності правових норм (як і якості
правового регулювання). У той же час важливість інструментарію цього регулювання
не викликає сумніву. “Нагальною вимогою часу
стає, як вважає академік НАН України В.М. Литвин, науково обґрунтована оцінка ефективності законодавства” [6].
Певну науково-дослідну роботу у цьому
напрямі провадять Інститут держави і права
ім. В.М.Корецького, Інститут законодавства
Верховної Ради України та інші наукові заклади і провідні вузи країни. У деяких науково-довідкових виданнях розглядається
ефективність іншої категорії – права. Згідно
з усталеною точкою зору, висловленою авторами „Юридичної енциклопедії”, виданої
Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького, ефективність права - це “співвідношення фактичних результатів здійснення норми
права та декларованої нею мети. Остання передбачається нормотворцем при прийнятті
відповідних правових актів – законів, Указів
Президента України, постанов КМ України
тощо. Ця мета, зважаючи на наявність засобів та умов її досягнення, може бути найближчою або ж перспективною. За сферою
суспільного життя, якої вона стосується, розрізняють економічні, політичні, екологічні,
духовні та інші цілі нормативних актів. Якщо
зміст мети цих актів становлять саме юридичні наслідки (тобто зміни у правовому статусі
певної групи суб’єктів або у конкретних правах і обов’язках персоніфікованих суб’єктів),
можна говорити про юридичну ефективність
права. В усіх ін. випадках йдеться про загальносоціальну (економічну, політичну, екологічну, духовну та ін.) ефективності права. Результатом впровадження норм права в життя
мають бути реальні зміни у суспільних відносинах. Розрізняють результати правових
актів очікувані й неочікувані (несподівані),
позитивні (корисні) й негативні (шкідливі).
Загальна ефективність правового регулювання забезпечується належною якістю відповідних правових актів та процесами, механізмами їх реалізації. Загальносоціальними
передумовами ефективності права є його

відповідність: об’єктивним закономірностям
існування і розвитку людини та суспільства;
конкретно-історичним умовам функціонування, реальним можливостям здійснення
(матеріальним, духовним, кадровим тощо);
потребам та інтересам суб’єктів, відносини
яких регулюються у правовому порядку; станові правосвідомості і моралі, рівню загальної культури, громад, думці, висновкам наук
(суспільних, природничих, технічних), які
предметно досліджують об’єкти, що належать до сфери правового регулювання” [7].
Як бачимо, зазначене визначення ефективності права, по суті, є визначенням ефективності законодавства, хоча, як відомо, право і
законодавство є різними категоріями.
Щодо спеціальної літератури, то вона обмежена як за колом авторів (воно достатньо
вузьке), так і періодом дослідження. Певний
“бум” у дослідженні цієї категорії припадає
на 80-90-ті роки. Пізніше проблема ефективності законодавства розглядається, переважно стосовно окремих галузей права чи сфер
діяльності [8, 9]. Звертаючись до конкретних
праць, слід підкреслити, що багато хто з авторів цілком справедливо говорять про ефективність стосовно конкретної норми. Різняться і
такі поняття як «ефективність правових норм»
і ефективність правозастосовчих актів». Говорячи про їх співвідношення, В. В. Глазирін і
В.І. Никітінський зазначають, що поняття
ефективності правових норм може бути визначене як співвідношення між фактичним
результатом їх дії і тими соціальними цілями,
для досягнення яких ці норми були прийняті. Відомо, вказують ці автори, що правозастосування є індивідуальним регулюванням
суспільних відносин. Оскільки проблема
ефективності завжди пов’язана з досягненням конкретних цілей, то деякими авторами
закономірно ставилося питання, чи є у правозастосовчої діяльності які-небудь власні,
самостійні цілі, відмінні від цілей вживаних
норм [10]. Деяки автори, що вивчали ефективність правозастосування, відповідають
на нього ствердно. В.В. Лазарев, наприклад,
вважав, що «про ефективність правозастосування можна говорити постільки, поскільки
воно має свою цілком певну мету, відмінну
від інших засобів правової дії. Якщо застосування правових норм виходить з потреби,
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значить на нього розраховують, від нього чекають певного ефекту» [11].
Необхідною ланкою в механізмі правового регулювання, що забезпечує дію права,
вважається застосування норм права. Правозастосовча діяльність є засобом для досягнення тих цілей, які стоять перед нормою
права. «Цілі правозастосування, – відзначає
Є. П. Шикін, - визначені нормативною основою механізму правового регулювання. У
нього не може бути якихось інших, непередбачених (або що не допускаються) правом цілей» [12].
Ефективність правозастосування виявляється і в ситуаціях, коли норма права не
цілком досконала і вимагає обмежувального
або розширювального тлумачення, коли у
зв’язку з пропуском у законодавстві застосовується аналогія і т. п., тобто знову ж таки,
коли те або інше правозастосовче рішення
творчо впливає на соціальний ефект правового регулювання в цілому. Отже, доцільне
застосування норм, що надають можливість
для розсуду правозастосовувача. У цьому разі
він може суттєво впливати на досягнення цілей норм, хоча це і не трансформує згадані
цілі у власні цілі правозастосовчої діяльності.
Таким чином, вимірювати ефективність правозастосовчих актів, як і ефективність правових норм, слід, зіставляючи їх з метою відповідних правових розпоряджень. Приріст
ступеня досягнення мети норми за рахунок
найдоцільнішого її застосування і характеризуватиме соціальну ефективність правозастосовчої діяльності (правозастосовчих актів)
[10].
Вищезгадані вчені вважають доцільним
визначити ефективність правозастосовчих
актів як співвідношення між результатами
індивідуального регулювання і метою правової норми в ситуаціях, коли в акті індивідуального регулювання (правозастосовчому
акті) використані в рамках закону певні можливості для розсуду правозастосовувача. У
літературі запропоновані і інші визначення
поняття ефективності правозастосування, істотно
відмінні від сформульованого вище. Так, Є. П. Шикін вважає, що «загальним мірилом ефективності правозастосування у всіх його видах є
те, наскільки повно і реально користуються
громадяни і їх об’єднання, а також всі інші
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

суб’єкти правами, передбаченими законом,
але такими, що надаються або забезпечуються правозастосовчими органами у кожному
конкретному випадку; наскільки точно виконують вони покладені на них обов’язки»
[12]. Схожу позицію займав і В. В. Лазарев.
Він писав: «Сам факт неухильного виконання і систематичного використовування норм,
адресованих правозастосовувачу, свідчить
про їх ефективність [11]». У той же час повнота і реальність використання права і виконання обов’язків, неухильне виконання
норм, адресованих правозастосовувачу, хоча
і є важливою характеристикою правозастосовчої діяльності, проте не свідчать про її
ефективність, а швидше складають показник
якості (рівня) застосування. Насправді, якщо
правозастосовчий акт прийнятий у кожному
випадку, коли наказано законом, то це свідчить про те, що правозастосування виконало
своє безпосереднє призначення – включилося в процес правового регулювання, але
не більше того. У той же час його результати (у зіставленні з соціальною метою норм)
можуть виявитися різними. Тому неухильне
виконання норм, адресованих правозастосовувачу, ще не можна розглядати як показник
ефективності правозастосовчої діяльності.
Лише відносно імперативних норм воно виступає забезпеченням їх юридичної ефективності (заданої нормами поведінки). Для
визначення ж соціальної ефективності ту
частку результату, яку дає індивідуальне регулювання (правозастосування) в зіставленні
з метою правової норми [10].
У літературі зазначаються й умови ефективності правозастосовчої діяльності. При
цьому підкреслюється, що вдосконалення на
науковій основі правозастосовчої діяльності
неможливе без знання умов, що впливають
на її ефективність. У юридичній літературі неодноразово обговорювалася проблема
«чинників», «передумов» і «умов» ефективного правозасосування. В.В. Лазарев поділяв усі
умови ефективності правозастосовчої діяльності на загальні і спеціальні. Серед перших
він виділяв економічний і політичний устрій
суспільства, а також його культуру (юридичну культуру, зокрема), а до числа спеціальних умов відносив соціальну значущість, обґрунтованість і досконалість правових норм
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АНОТАЦІЯ
Досліджується категорія господарськоправового регулювання та його ефективність.
Проаналізовано її сутність за результатами
досліджень в українській і у радянській літературі. Надано конструктивне (практично
результативне) визначення ефективності
господарсько-правового регулювання. Зроблено
висновок про зв’язок цієї ефективності з його
якістю.

SUMMARY
We study the category of economicallyregulation and its effectiveness. The analysis of
the essence for research in Ukrainian and Soviet
literature. Provided constructive (practically
effective) determine the effectiveness of the economic
and legal regulation. The conclusion about the
effectiveness of communication with its quality.

(якість законодавства), досконалість процесуальних норм здійснення правозастосовчої діяльності, встановлення законодавцем необхідності і меж правозастосування, законність,
облік у рамках законності неправових правил соціалістичного гуртожитку, належну організацію правозастосовчих органів, їх забезпеченість матеріально-технічними засобами
[11]. Виграшність даної позиції – у чіткому
розподілі умов ефективного правозастосування. Дефект же бачиться у тому, що спеціальні умови недостатньо пов’язані з основними елементами правозастосовчого процесу,
унаслідок чого, по-перше, вони неповні (відсутні, наприклад, умови, що характеризують
особу правозастосовувача), по-друге, надмірно деталізовані (наприклад, перша умова
охоплює два наступних) і, по-третє, неясно,
за яким принципом відбирав їх автор.
Вважаємо, що ефективність правового
регулювання забезпечується належною якістю відповідних правових актів та процесами,
механізмами їх реалізації. Під ефективністю
господарсько-правового регулювання слід
розуміти співвідношення між виміром прогнозованого і фактичного їх регуляторного впливу та витратами на впровадження,
забезпечення реалізації відповідних норм.
Під якістю господарсько-правового регулювання розумітимемо сукупність його системоутворюючих ознак, таких як повнота, несуперечливість правових норм, відсутність
дріб’язкового регламентування, неконтрольованого дублювання норм тощо.
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ÇÀÕÀÐÈß Âèðæèíèÿ - Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò Ìîëäîâû,
Êàôåäðà Ìåæäóíàðîäíîãî Ïðàâà è Ïðàâà Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ Îòíîøåíèé,
ïðåïîäàâàòåëü, ã. Êèøèíåâ, Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà
Дети являются основными жертвами вооруженного конфликта. Они все чаще становятся не только его объектами, но и инструментами. Их страдания приобретают
различные формы как в разгар вооруженного конфликта, так и в результате его последствий. Детей убивают и калечат, оставляют
сиротами, похищают, лишают образования
и медицинской помощи, а также заставляют
пережить глубокие эмоциональные потрясения и травмы. Их вербуют и используют в
качестве солдат, заставляя становиться выразителями ненависти взрослых. Оторванные от собственных домов, перемещенные
дети становятся крайне уязвимыми. Девочки подвергаются дополнительному риску,
особенно сексуальному насилию и эксплуатации. Все эти категории детей являются
жертвами вооруженного конфликта; все из
них заслуживают внимания и защиты со
стороны международного сообщества.
Большинство международных контрольных органов и процедур по правам человека действует в рамках Организации Объединенных Наций и ее специализированных
учреждений (МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО).
В зависимости от юридической природы
они подразделяются на внедоговорные контрольные механизмы, созданные на основе
Устава ООН, и конвенционные контрольные органы, создание которых предусмотрено международными соглашениями по
правам человека. К первой группе относят
шесть главных органов ООН, функциональные комиссии Экономического и СоциальÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

ного совета и подкомиссии, учрежденные
этими комиссиями, а также тематические и
специальные процедуры по расследованию
нарушений прав человека, и процедуры по
расследованию нарушений прав человека
в отдельных странах. Вторая группа представлена следующими органами: Комитетом
по правам человека, Комитетом по ликвидации расовой дискриминации, Комитетом по
ликвидации дискриминации в отношении
женщин, Комитетом против пыток, Комитетом по экономическим, социальным и
культурным правам, Комитетом по правам
ребенка. Основное отличие между этими
двумя группами заключается в их компетенции: компетенция конвенционных органов
распространяется только на те государства,
которые ратифицировали соответствующее
международное соглашение, в то время как
внедоговорные контрольные механизмы и
процедуры применяются ко всем государствам — участникам ООН, вне зависимости
от ратификации ими той или иной конвенции. [1]
Ввиду комплексного характера каждого
из вышеуказанных механизмов, в данной
статье будет рассмотрен только один из механизмов ООН, а именно – механизм наблюдения и отчетности в отношении детей
затрагиваемых вооруженными конфликтами, который имеет прямое отношение к
международной защите прав ребенка.
Данный механизм состоит из различных
органов и участников, каждый из которых
играет определенную роль и вносит свой
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вклад в областях своей соответствующей
юрисдикции, мандата, компетентности и
экспертных знаний.
В рамках механизма информация о выявленных нарушениях прав человека и о
том, кто в них повинен, своевременно направляется рабочей группе Совета Безопасности ООН.
Механизм наблюдения и отчетности в
отношении детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами, касаются шести
серьезных нарушений в отношении детей,
оказавшихся в ситуациях вооруженного
конфликта:
a) убийство или причинение увечий детям;
b) вербовка или использование детей в
качестве солдат;
c) нападения на школы или больницы;
d) воспрепятствование оказанию гуманитарной помощи детям;
e) похищение детей;
f) изнасилование и другие серьезные
сексуальные надругательства над детьми [2].
Цель механизма наблюдения и отчетности состоит в систематическом сборе объективной, конкретной и надежной информации о грубых нарушениях, совершаемых
в отношении детей в ситуациях вооруженного конфликта, которая даст возможность
выработать хорошо информированную,
конкретную и эффективную ответную реакцию с целью обеспечить соблюдение международных и местных норм защиты детей в
вооруженных конфликтах. Механизм наблюдения и отчетности исходит из наличия
существующих ресурсов как на национальном, так и международном уровнях.
Таким образом, для этой цели не будет
создано какого-либо нового подразделения
или структуры. Механизм функционирует
на трех основных уровнях:
1. сбор информации, координация и
действия на страновом уровне;
2. координация, тщательное изучение
и включение информации и подготовка докладов на уровне штаб-квартир,
3. конкретные действия по обеспечению соблюдения, которые должны приниматься, в частности, органами, представляющими собой «объекты для действий». [3]

Заслуживающая доверия система наблюдения и отчетности должна основываться на конкретных и четких стандартах. В
настоящее время имеется всеобъемлющий
свод таких инструментов и норм защиты
пострадавших в результате войны детей.
Эти перечисленные ниже стандарты являются конкретными и обеспечивают четкие
критерии наблюдения и отчетности по нарушениям в отношении детей в ситуации
вооруженного конфликта.
На международном уровне к этим стандартам относятся Конвенция о правах ребенка (1989 год) и Факультативный протокол к Конвенции, касающейся участия детей
в вооруженных конфликтах (2000 год); Римский статут Международного уголовного
суда (1998 год); Конвенция Международной
организации труда (МОТ) № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению
наихудших форм детского труда (1999 год);
Африканская хартия прав и основ благосостояния африканского ребенка (1999 год);
Женевские конвенции (1949 год) и два Дополнительных протокола к ним (1977 год);
и резолюции Совета Безопасности 1261
(1999), 1314 (2001), 1379 (2001), 1460 (2003)
и 1539 (2004), посвященные вопросу о положении детей в вооруженных конфликтах.
Помимо этих международных инструментов и норм, существует национальное
законодательство, обеспечивающее защиту
прав и благополучия детей.
Обязательства, касающиеся положения
детей в вооруженных конфликтах, входят в
такие мирные соглашения, как Соглашение
Страстной пятницы по Северной Ирландии
1998 года, Ломейское мирное соглашение
по Сьерра-Леоне 1999 года, Арушское соглашение о мире и примирении в Бурунди
2000 года и Аккрское мирное соглашение
по Либерии 2003 года, которые также представляют собой четкие стандарты защиты
детей и их приоритезации в период постконфликтного мирного строительства и восстановления.
Важно то, что различные страны могут
использовать свои собственные традиционные нормы, регулирующие ведение войны.
Общество испокон веков признавало необходимость особой защиты детей от угро-
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зы их благополучию даже во время войны.
Остаются в силе различия между допустимыми и недопустимыми действиями, равно
как и освященные временем табу и предписания, запрещающие делать гражданское
население объектом неизбирательной агрессии, особенно женщин и детей [3, п. 70-73].
Изучаемый механизм выполнялся во
всех ситуациях, которые рассматриваются
в приложениях седьмого доклада Генерального секретаря о положении детей в вооруженных конфликтах, в том числе совсем
недавно в ситуации в Афганистане и Центральноафриканской Республике, где стороны были уличены в вербовке и использовании детей.
На Канцелярию Специального представителя Генерального секретаря по вопросу
о детях и вооруженных конфликтах была
возложена задача координации подготовки
и редактирования докладов Генерального
секретаря для Рабочей группы Совета Безопасности по детям, затрагиваемым вооруженными конфликтами, в которую входят
все его члены. Задача состоит в том, чтобы
доклады Рабочей группы служили в качестве «катализаторов действий» со стороны
Совета и других соответствующих стратегических партнеров, в результате чего на
стороны в конфликте будет оказываться
давление, с тем чтобы они положили конец
нарушениям прав детей.
Исходя из вышеизложенного, необходи-
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мо подчеркнуть, что эффективный режим
наблюдения, отчетности и соблюдения в
значительной степени зависит от сотрудничества целого ряда важных сторон, в частности государств-членов, партнеров системы Организации Объединенных Наций,
неправительственных организаций и местных групп гражданского общества, в вызывающих озабоченность ситуациях. Специальный представитель привержена делу
обеспечения необходимых возможностей и
средств для полного участия всех партнеров
и заинтересованных сторон.
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Аналіз ситуації з протидією та запобіганням корупції в Україні свідчить, що зазначене негативне явище насьогодні набуло
ознак системності та перетворилось на один
з основних чинників, що створює реальну
загрозу національній безпеці і демократичному розвитку держави.
Підтвердженням вищевказаного рівня
розповсюдження корупції в органах державної влади є визнання того, що корупція
є загрозою національній безпеці. У пункті
3.2. Стратегії національної безпеки України
«Україна у світі, що змінюється» (у редакції Указу Президента України від 8 червня
2012 року №389/2012) зазначено, що високий рівень і системний характер корупції в
інститутах державної влади вказує на недостатню ефективність державної влади, що
у свою чергу, у внутрішньому безпековому
середовищі загрожує національній безпеці
в цілому [1].
Крім того, за оцінками експертів міжнародної неурядової організації по боротьбі з
корупцією Transparency International, за рівнем „індексу сприйняття корупції” Україна,
у рейтингу з близько 180-ти країн, перемістилась з 134 місця у 2010 році на 144 позицію у 2013 році, тим самим підтверджуючи
негативну динаміку щодо зростання рівня
корупції у країні, що посіла місце серед держав світу із небезпечним рівнем поширеності корупції [2].
Однією з причин такої негативної тенденції вважається невиважена антикорупційна політика в країні, недосконалість якої

є головною передумовою до поширення корупції.
Складність проблеми боротьби з корупцією полягає в реальній можливості корумпованих структур та конкретних осіб, що
мають владу і повноваження, перешкоджати намаганням проникнути у сфери їх кримінальної діяльності, також у неготовності
правоохоронних органів та політичних сил
суспільства до безкомпромісної боротьби
з корупцією [3]. Корумповані представники вищих органів державної влади намагаються чинити тиск на правоохоронців,
сприяють уникненню злочинцями відповідальності, зловживають владними повноваженнями на шкоду економічним інтересам
держави, сприяють здійсненню контрабандних операцій, незаконних оборудок із легалізації кримінальних капіталів тощо. Цьому,
на думку окремих фахівців, сприяє незавершеність адміністративної реформи та поява
тіньової архітектури впливів на ухвалення
в державі управлінських рішень, що є фактором, який суттєво ускладнює діяльність
визначених законом суб’єктів запобігання і
протидії корупції [4, С.48].
Погоджуючись із вищевказаною думкою, варто додати й те, що до цього часу в
Україні не було окремих державних інституцій, які б у повній мірі відповідали перед
суспільством за формування належної та
ефективної антикорупційної політики та за
протидію корупції у сфері діяльності вищих
посадових осіб органів державної влади та
місцевого самоврядування. Відповіддю дер-
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жави на поширення корупції у країні на
першому етапі стало суттєве розширення у
статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» кола суб’єктів відповідальності за корупцію, до яких відтепер
входять посадові особи, які не є державними
службовцями, але надають публічні послуги,
посадові особи юридичних осіб приватного
права тощо [5]. Крім того, було видано Указ
Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»
[6], яка закладає фундамент для подальшого
вибудовування цілісної системи запобігання і протидії як корупції в державі. Вказане певною мірою створило передумови до
більш активної протидії корупції, але поки
що суттєвих зрушень у її подоланні не відбулось, оскільки одними з найбільш вагомих
факторів, що впливають на високий рівень
корупції в Україні, окремі фахівці вважають
непрозорість діяльності органів державної
влади та відсутність системності в роботі з
виявлення корупції в органах державної
влади [7, С.153]. Тому на другому етапі, з
урахуванням існуючих прогалин у антикорупційному законодавстві, а також наявних
недоліків в організаційному забезпеченні
діяльності суб’єктів, які уповноважені протидіяти корупції, керівництвом держави
вищевказані заходи були переглянуті, та у
жовтні 2014 року Верховною Радою України шляхом прийняття низки законів реалізовано вимоги міжнародних організацій та
впроваджено на законодавчому рівні основні стандарти країн-членів ЄС у сфері інституційного забезпечення діяльності з подолання корупції, які тривалий час в Україні
відкладались, а саме було створено спеціально уповноважений орган – Національне
агентство з питань запобігання корупції,
яке безпосередньо відповідатиме за втілення державної антикорупційної політики не
тільки на центральному рівні, а й у кожному
державному органі [8], та Національне антикорупційне бюро України, яке протидіятиме кримінальним корупційним правопорушенням, що вчинені вищими посадовими
особами, уповноваженими на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування [9], а також суттєво розширено коло
корупційних правопорушень та удосконалеÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

но механізми їх викриття, розширено коло
суб’єктів, які опікуватимуться питаннями як
запобігання, так і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування.
На жаль, висвітлення змістовної характеристики діяльності всіх суб’єктів державного управлінського механізму, які покликані
запобігати та протидіяти корупції, потребує
значного часу та іншого формату доповіді,
тому, зосереджуючи основну увагу на понятті «державна антикорупційна політика»,
варто зазначити, що під нею необхідно розуміти комплекс політичних, організаційних,
правових, економічних, освітніх, виховних
та профілактичних заходів, що формуються
і реалізуються у взаємодії із громадськістю
всіма суб’єктами у сфері запобігання і протидії корупції з метою вибудовування цілісної системи подолання корупції в державі,
усунення причин та умов для її виникнення
і поширення в суспільстві, а також для безперешкодного функціонування механізмів
усунення її негативних наслідків. Вказане
поняття слід закріпити у положеннях нещодавно прийнятої Антикорупційної стратегії
України на 2014-2017 роки [10].
Необхідно зважати й на те, що для побудови ефективної системи протидії та запобігання корупції в державі, у рамках
реалізації антикорупційної політики, необхідні, насамперед, узгоджені дії всіх без виключення державних інституцій та органів
місцевого самоврядування за наступними
додатковими напрямками: а) проведення
аналізу діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та
вжиття за його результатами заходів щодо
підвищення ефективності їх роботи; б) формування єдиної правозастосовчої практики
правоохоронних та судових органів у справах, пов’язаних із корупцією; в) запровадження спеціалізації суддів, прокурорів та
слідчих у справах про корупційні злочини;
г) розвиток співробітництва правоохоронних органів із державними інституціями,
громадськими організаціями та засобами
масової інформації тощо. Також найближчим часом після вступу в дію вказаних вище
законодавчих актів перед керівництвом правоохоронних органів, у тому числі й перед
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Службою безпеки України, постане питання про необхідність коригування завдань і
функцій підрозділів, які раніше опікувались
питаннями протидії корупції, розмежування їх повноважень, і саме в цьому контексті
набуватиме особливої ваги питання належної координації їх діяльності та налагодження взаємодії з іншими державними антикорупційними інституціями.
Висновки
Ефективність діяльності державних інституцій, органів місцевого самоврядування та спеціально уповноважених суб’єктів
у сфері протидії корупції напряму залежить
від рівня узгодженості їх дій, від організації
належної координації і взаємодії між ними,
а ефективність державної антикорупційної
політики залежатиме від повної реалізації
впроваджених на її основі антикорупційних
державних програм, відомчих та міжвідомчих планів, які враховуватимуть як положення самої антикорупційної стратегії, так
і суто специфічні аспекти діяльності того чи
іншого суб’єкта у сфері протидії і запобігання корупції.
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ïîêàðàííÿ íåïîâíîë³òí³õ»1
ÊÓ×ÈÍÑÜÊÀ Îêñàíà Ïåòð³âíà - ïðîôåñîð êàôåäðè ïðàâîñóääÿ þðèäè÷íîãî
ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
ÓÄÊ 343.224.1 (477)
Конституційний статус України як правової
соціальної держави покладає на неї серйозні
обов’язки у сфері захисту прав людини та наданні соціальної допомоги найбільш вразливим групам населення. Зокрема, дедалі важливішим завданням Української держави стає
захист прав дитини. Серед іншого спеціальна
увага має приділятися дітям, які перебувають
в екстремальній ситуації. Серед них – діти у
конфлікті з законом. Українське кримінальне
законодавство на сьогодні не відповідає ні суспільним викликам у подоланні дитячої злочинності, ні міжнародним зобов’язанням України у
сфері захисту прав дитини.1
Ні для кого не буде новиною, що норми
матеріального кримінального права визначають напрям та стратегію розвитку норм кримінального процесуального права. Однак аналіз положень Загальної частини КК, санкцій
кримінально-правових норм і практики їх застосування дозволяє констатувати явну невідповідність між задекларованим прагненням
до гуманізації кримінальної відповідальності
неповнолітніх і досягнутими реаліями. Нерідко неповнолітні у плані обрання їм конкретної
міри покарання опиняються в гіршому становищі порівняно з дорослими особами, які
вчинили такі ж злочини. І це лише незначна
частина проблем, які виникають у сфері кримінально-правового регулювання інституту
покарання неповнолітніх.
Очевидно, що вдосконалення національного законодавства є неможливим без оцінки того
величезного досвіду (як позитивного, так і негативного), який накопичено у світі в цій сфері
правового регулювання.

Однак, незважаючи на доволі ґрунтовну
розробку проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх, у сучасній вітчизняній кримінально-правовій науці відсутні дослідження,
безпосередньо присвячені компаративістському виміру інституту покарання неповнолітніх.
У більшості випадків, якщо не в усіх, зазначене питання висвітлюється вченими в статусі
окремих підрозділів дисертацій та монографій.
Про це свідчать роботи таких вчених, як Н.Л. Березовська, В.М. Бурдін, Є.М. Вечерова, Т.О. Гончар, О.В. Дащенко, Б.О. Кирись, А.О. Клевцов,
Н.Я. Ковтун, А.Ю. Коновалова, А.В. Савченко, О.О. Северин, Н.С. Юзікова, О.О. Ямкова,
А.О. Яровий, О.С. Яцун та інших фахівців.
Друкованих праць монографічного рівня, що були б присвячені зарубіжному досвіду

1
Назимко Є.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх:
монографія / Єгор Сергійович Назимко, вступне слово та загальна редакція д.ю.н., проф. О.М. Литвинова;
Донецький юридичний інститут МВС України, Кримінологічна асоціація України. – К.: КНТ, 2015. – 368 с.
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кримінально-правової регламентації інституту
покарання неповнолітніх в Україні донедавна
не видавалось. Тому помітною подією у науці
кримінального права в цьому році є вихід друком монографії «Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання
неповнолітніх», автором якої є вчений секретар
Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Єгор Сергійович Назимко.
Книга розрахована на вчених, викладачів
вищих навчальних закладів юридичного профілю, здобувачів наукового ступеня, слухачів
магістратури, студентів, курсантів та усіх, хто
цікавиться питаннями розвитку ювенальної
пенології.
В першому розділі роботи автор розкриває
методологічні засади дослідження. Зокрема,
ним доволі грунтовно висвітлено сутність та
значення компаративістського методу дослідження інституту покарання неповнолітніх,
також у цьому розділі надається методика, вимоги, особливості та характеристика компаративістського дослідження інституту покарання
неповнолітніх. Висновки та пропозиції автора,
що висвітлено у цьому розділі, можуть бути
використані вченими-представниками науки
кримінального процесу.
У другому розділі роботи проаналізовано
особливості кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх окремих
країн романо-германської (континентальної)
правової сім’ї, сім’ї загального права, релігійної
правової сім’ї Далекого Сходу та соціалістичної
правової сім’ї.
Перевагою запропонованого дослідження є
те, що у ньому не тільки надано характеристику
компаративістського методу як основного у цій
роботі, але й розроблено методику відповідно
до мети та предмету дослідження. Слід погодитись з тим, що порівняння проводилося автором за такими параметрами: 1) нормативне закріплення інституту покарання неповнолітніх
у кримінальному законодавстві; 2) особливості
покарання різних вікових груп неповнолітніх,
або кримінально-правове значення поняття
«неповнолітній»; 3) система та види покарань,
що застосовуються до неповнолітніх; 4) особливості призначення покарань неповнолітнім;
5) особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.
Не викликає принципових заперечень
коло правових систем, які було взято автором
у якості об’єкта дослідження. У всіх випадках
для здійснення аналізу інститут покарання неповнолітніх автором використано національне
законодавство, коментарі до нього, подекуди
кримінологічний аналіз стану ювенальної зло-

чинності, а також відповідна наукова література. Це і дало змогу представити різноманітні
моделі кримінально-правового реагування на
ювенальну злочинність (зокрема, каральні, виховні та профілактичні), які існують у сучасному світі і можуть бути корисними для реформування системи ювенальної юстиції в Україні.
Водночас, як і будь-яка творча робота, монографічне дослідження Є.С. Назимка не позбавлено і певних недоліків.
Так, предмет дослідження автором сформовано, як «інститут покарання неповнолітніх».
Але у роботі проаналізовано не тільки покарання, але й інші заходи кримінально-правового
впливу. Тим більше, що сьогодні ми говоримо
про принаймні «триколійну» систему впливу
у кримінальному праві: 1) заходи покарання;
2) заходи безпеки; 3) заходи заохочення.
У підрозділі 1.2. автором авансовано поділ
матеріалу за такими критеріями: 1) країни, в
яких інститут покарання неповнолітніх передбачено в окремій главі або розділі Кримінального кодексу, або іншого акту кримінального
законодавства; 2) країни, в яких інститут покарання неповнолітніх закріплено в окремому
законодавчому акті, або у законі про профілактику правопорушень неповнолітніх; 3) країни,
в яких інститут покарання неповнолітніх не
виокремлено в окрему структурну одиницю
кримінального законодавства. Але далі матеріал розташований не за таким принципом, а
за «рене-давидівським» (далеко, до речі не бездоганним, зважаючи на докорінну зміну обстановки у світі) – за правовими сім’ями.
І на останнє. Вважаємо, що роботі додало
більшої вагомості розробив типи або моделі
кримінально-правового регулювання відповідальності неповнолітніх.
Однак вказані зауваження жодним чином
не применшують ролі та значення вказаної роботи, яка на сьогодні стала, мабуть, першою в
Україні розробкою, в якій висвітлюється зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх.
Рецензована монографічна робота є вельми
актуальною на сучасному етапі розвитку кримінально-правової науки і є яскравим прикладом
використання компаративістського методу дослідження кримінально-правових інститутів.
Низка висновків та пропозицій автора можуть
бути використані й представниками науки кримінального процесуального права. У зв’язку з
цим вважаємо за потрібне відзначити особливу
корисність вказаного дослідження як для науковців-теоретиків, так і для практиків, що займаються правозастосовною діяльністю у сфері
ювенальної пенології.
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ËÅÌÅÕÀ Ðîìàí ²ãîðîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ
äèñöèïë³í Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
В статье исследовано, какие общественно опасные последствия могут составлять
объем оценочного признака «существенный
вред». Автором рассмотрено место этих последствий в различных классификационных
группах, выделяемых в юридической литературе.
Ключові слова: істотна шкода, кількісні та якісні критерії визначення шкоди, злочин.

Постановка проблеми
Відсутність досить чітких рекомендацій про зміст оцінних понять, у тому числі й істотної шкоди, викликає труднощі у
встановленні їх обсягу [1, с. 5], який визначається шляхом його поділу на види. У результаті такого поділу здійснюється перехід
від певного родового поняття до множини
видових понять [2, с. 56]. Таким чином,
обсяг поняття істотної шкоди характеризує види злочинних наслідків, які охоплюються відповідним поняттям. Необхідність
дослідження обумовлена тим, що від його
вирішення залежатиме однозначність правозастосовної практики в частині встановлення кримінальної відповідальності за
спричинення злочином істотної шкоди.
З урахуванням наведеного вважаємо, що
правильне вирішення питання про види істотної шкоди має важливе як теоретичне,
так і практичне значення.
Стан дослідження
Необхідно зазначити, що обсяг поняття істотної шкоди у кримінально-правоÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

вій літературі не аналізувався комплексно
жодним автором з урахуванням усіх критеріїв поділу. Разом із тим, в одних роботах
аналізуються наслідки матеріального та нематеріального характеру [3], в інших – розглядались теоретичні основи дослідження
шкоди заподіяної злочином [4]. Водночас,
вважати дослідження цієї проблематики
вичерпним неможливо, оскільки у контексті реформування кримінального законодавства виникають питання, що потребують наукового осмислення та аналізу.
З урахуванням зазначених напрацювань ми поставили за мету –проаналізувати
обсяг поняття «істотна шкода», який визначається шляхом його поділу на види.
Виклад основних положень
Поняття, що ділиться, називається поділюваним, а результати поділу – відповідні
видові поняття – членами поділу. Поділюване поняття і члени поділу перебувають
у відношенні підпорядкування (першому
підпорядковані другі), а члени поділу між
собою – у відношенні співпідпорядкування
[5, с.70]. Найпростішим і, відповідно, найточнішим, логічно бездоганним є дихотомічний поділ поняття – двочленний поділ
на дві частини, коли обсяг поняття ділиться
на два суперечливих поняття (А та не-А) [6,
с. 10]. Такий поділ завжди співрозмірний
(тобто сума об’ємів видових понять рівна
об’єму поділеного родового поняття), члени поділу виключають один одного (не мають спільних елементів, не пересікаються),
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поділ здійснюється лише по одній підставі і
є безперервним [6, с. 10]. Застосувавши зазначений критерій поділу при визначенні
обсягу поняття «істотна шкода», у кримінально-правовій літературі, як правило, зустрічається поділ шкоди, завданої злочином,
на істотну матеріальну (майнову) та істотну
нематеріальну (немайнову) [7, с. 131-134].
Водночас, істотну немайнову шкоду
слід поділяти на особисту немайнову та
неособисту немайнову шкоду. Критерієм
для їх розмежування слугує суб’єкт, якому
заподіюється шкода: у першому випадку
це є людина, а в другому – держава, суспільство, громадські організації тощо. Загалом, підтримуючи такий поділ шкоди,
завданої злочином, зауважимо, що якщо
істотність матеріальної шкоди визначити
не так уже й складно (для цього потрібно
визначити кількісний та якісний показники), а от визначити істотність немайнової
особистої або неособистої шкоди вже досить складно. У цьому випадку слід враховувати сукупність факторів: спричинення
шкоди, життю, здоров’ю людини, її правам, свободам та інтересам, і тільки після
цього враховувати права, свободи та інтереси громадськості, юридичних осіб та
держави.
Дихотомічний поділ, при всіх своїх перевагах, має і очевидні недоліки,оскільки
він не досить конкретний і інформативний
[6, с. 10]. Тому поділ кожної з названих
вище частин слід продовжити.
Першу групу складають наслідки матеріальні, які у кримінально-правовій літературі поділяють на наступні:
1) майнова шкода:
- реальна позитивна шкода (полягає
у зменшенні наявних фондів і заподіянні
прямих майнових збитків, заподіюється
внаслідок протиправного вилучення, знищення або пошкоджень майна, а також у
вигляді витрат на відновлення тощо);
- втрачена вигода (неотриманий дохід)
– неотримання тих майнових вигід, які потерпіла особа повинна була отримати;
- може складатися із суми реальних матеріальних збитків та втраченої вигоди[7, с. 784].

2) шкода, яка носить особистий (фізичний) характер – смерть людини, тілесні
ушкодження тощо [3, с. 90-91; 4].
У теорії кримінального права справедливо зазначається, що істотна шкода, як і
будь-який інший вид суспільнонебезпечних наслідків, характеризує наслідки як
кількісно, так і якісно [9, с. 29]. Зокрема,
кількісна міра шкоди означає масштаби,
розмір порушення охоронюваним законом
правам або інтересам. Натомість, якісний
бік такої шкоди визначає тяжкість наслідків для окремих громадян, державних чи
громадських інтересів або інтересів юридичних осіб. «Багатоваріантність наслідків,
які можуть бути породжені злочином, пояснюється тим, що суспільні відносини, на які
посягає злочинець, як і всі інші явища природи і суспільства, знаходяться у загальному взаємозв’язку і взаємодії одне з одним.
Тим часом, кримінально-правове значення
має не весь обсяг шкоди, а тільки вказаний
у законі» [3, с.91].
До наслідків майнового характеру відносяться ті з них, що пов’язані із заподіянням матеріальних збитків, які можуть бути
виражені в грошовому еквіваленті. Слід
зазначити, що попередня редакція примітки до ст.364 України визначала істотну
шкоду, використовуючи формулювання
«…якщо вона полягала у завданні матеріальних збитків». Нормативний момент зазначених суспільно небезпечних наслідків
цієї групи злочинів визначав їх конкретний
розмір (шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів
громадян) і видові розходження (якщо шкода полягає у завданні матеріальних збитків).
За новою редакцією примітки до ст.364 КК
України істотною шкодою у статтях 364, 3641, 365, 365-1, 365-2, 367 КК України, вважається така шкода, яка в сто і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (п. 3 примітки до ст. 364 КК
України). Отже, істотна шкода, що полягає
у наслідках матеріального характеру описана законодавцем у чітких і конкретних кримінально-правових категоріях і, на відміну
від істотної шкоди, що полягає у заподіянні
наслідків нематеріального характеру, має
визначену нормативну базу встановлення.
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Слід зазначити, що прожитковий мінімум
на одну особу на 2016 рік в розрахунку на
місяць для працездатних осіб становить
1330 гривень. Отже, у відповідності до ст.
364, 364-1, 365, 365-1, 365-2, 367 КК України на сьогоднішній день істотна шкода дорівнює 66500 грн. і більше.
Цивільне законодавство (ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України) визначає реальні збитки (втрати, яких особа зазнала у
зв’язку зі знищенням або пошкодженням
речі, витрати, які особа зробила або мусить
зробити для відновлення свого порушеного права) та втрачену вигоду (доходи, які
потерпіла сторона могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не
було порушене) [10]. На відміну від реальних збитків, фактичну вартість яких можна
виявити на основі оцінки прямих майнових втрат, завданих особі, втрачена вигода
пов’язана із тим приростом, збільшенням
її майнової сфери, якого можна було б очікувати за звичайних обставин, якби ці обставини не були порушені неправомірною
поведінкою [11, с.24]. Однак у кримінальному праві розмір шкоди, заподіяної, наприклад, викраденням, відрізняють від
розміру збитків, які підлягають стягненню
в рамках цивільного судочинства в кримінальному процесі [12, с. 45, 90]. Загальна
сума стягнення по цивільному позову може
бути більшою (якщо, крім вартості викраденого, відшкодуванню також підлягають
витрати на відновлення пошкодженого
майна, а також втрачена вигода) або меншою (якщо частина викраденого була повернена винною особою) [3, с. 92].
У подальшому зазначимо, що втрачену
вигоду слід розуміти як доходи, які особа
могла б реально одержати за звичайних
обставин, якби її право не було порушене.
Цей вид шкоди полягає в тому, що всупереч очікуванню майнові активи суб’єкта
не збільшились [13, с. 198]. У теорії кримінального права точиться дискусія навколо
питання: чи може полягати істотна шкода у
втраченій вигоді? З цього приводу необхідно виділити два підходи. Зокрема, автори
першого вказують на можливість включення в обсяг істотної шкоди не лише прямих
матеріальних збитків, але й неотриманих
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

доходів [14, с. 245]. Як приклад, вказується, що суспільно небезпечний наслідок нематеріального характеру у виді створення
обстановки й умов, що ускладнюють виконання підприємством, установою, організацією своїх функцій, необхідно віднести до
збитків у виді втраченої вигоди, оскільки
через ускладнення виконання своїх функцій підприємство, установа чи організація
втрачає доходи, які б вони могли реально
одержати за звичайних обставин, якби їх
діяльність не була ускладнена зловживанням повноваженнями особи, яка надає публічні послуги [15, с. 121].
Натомість, автори другого підходу не
поділяють вищевказану думку та є противниками визнання втраченої вигоди істотною шкодою [16, с. 61–62, 63]. Свою позицію
мотивують тим, що втрачену вигоду складно підраховувати і вона є таким доходом,
що лише передбачається, тобто тим, який
на момент вчинення злочину ще не перебуває у фактичному володінні власника, у
зв’язку з чим його майнові титули (майно,
гроші) не можуть бути ні вилучені, ні привласнені, ні передані третім особам . Тому
включення до структури істотної шкоди
втраченої вигоди вони вважають фікцією
про можливість злочинного впливу на цінності, що реально ще не існують [17, с. 132].
Проте, найвагомішим аргументом на
користь того, що істотна шкода не може полягати у втраченій вигоді називають те, що
остання не впливає на кваліфікацію злочину, тому що досить складно встановити
причинно-наслідковий зв’язок між діяннями і наслідками у вигляді втраченої вигоди,
а часом це зробити взагалі неможливо[16,
с. 61–62, 63]. Зокрема, В.О.Навроцький
пише, що вирішення кримінально-правових питань пов’язане з визначенням наявності суспільної небезпеки, в основі якої
лежить не шкода окремому потерпілому, а
загроза суспільству в цілому, державі як виразнику його інтересів. У межах цивільноправових відносин індивідуальні інтереси
повинні бути захищені найповніше, натомість, у межах кримінально-правових – акцент має бути зроблений на охорону найбільш важливих суспільних інтересів [16,
с. 61–62, 63]. Видається, що друга позиція є
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більш переконливою. Разом із тим, не можна позбавляти особу права вимагати відшкодування втраченої вигоди в порядку
цивільного судочинства.
Що стосується шкоди, яка носить особистий (фізичний) характер, то слід відзначити, що така шкода не має грошового
вираження. Однак норми цивільного і кримінально-процесуального права передбачають відшкодування витрат, що пов’язані
з відновленням здоров’я тощо. Така шкода
може бути завдана тільки людині, оскільки
юридична особа не має ознак фізичної сутності (життя та здоров’я). Вона становить
сукупність змін, які об’єктивно відбулись у
стані людини як фізичної істоти [18, с.136].
Аналіз статей КК України свідчить, що під
поняттям істотної шкоди у вигляді фізичної
шкоди слід розуміти заподіяння тілесних
ушкоджень різного ступеня тяжкості, необережне зараження потерпілого вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної
інфекційної хвороби, незаконне позбавлення волі тощо.
Другу групу злочинних наслідків складають наслідки нематеріального характеру
під яким слід розуміти шкоду, яка стосується внутрішньої (духовної) сфери потерпілого і посягає на нематеріальні блага, які
належать особі від народження або в силу
закону (честь, гідність, недоторканність
приватного життя тощо), або порушує його
особисті немайнові права (право на користування своїм ім’ям, авторське право, право на свободу слова, свободу світогляду і
віросповідання та ін.) [19]. Їх особливістю
є те, що вони не мають метричної системи
виміру, а тому питання про їх істотність вирішується правозастосовними органами у
кожному конкретному випадку на основі
аналізу усіх обставин, встановлених у матеріалах кримінального провадження.
У КК України не передбачено конкретних випадків, за яких шкоду, заподіяну
злочинним діянням, якщо вона полягає у
заподіянні нематеріальних збитків, слід
визнавати істотною. Звідси випливає, що
встановлення істотності розміру нематеріальної шкоди покладено на правозастосовні органи. Зокрема, випадок, кваліфікований як службове зловживання, що спричи-

нило істотну шкоду нематеріального характеру наводиться О.Ф.Бантишевим. Вказується, що співробітник одного з районних
відділів віз та реєстрацій м. Києва видав
паспорт для поїздки за кордон громадянину з «Порушенням правил оформлення
та видачі паспортів громадянина України
для виїзду за кордон та проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та
вилучення», у результаті чого тому вдалося
уникнути кримінальної відповідальності за
раніше вчинений злочин [20, с. 16].
До наслідків нематеріального характеру, які охоплюються поняттям «істотна
шкода», відносяться наслідки, які пов’язані
із заподіянням шкоди морального, соціального, організаційного, політичного, екологічного та іншого характеру. Відповідно до
ч.2 ст.23 Цивільного кодексу України моральна шкода полягає у фізичному болю та
стражданнях, яких фізична особа зазнала у
зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; у душевних стражданнях,
яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; у душевних
стражданнях, яких фізична особа зазнала
у зв’язку із знищенням чи пошкодженням
її майна; у приниженні честі та гідності
фізичної особи, а також ділової репутації
фізичної або юридичної особи. Моральні
страждання, як правило, виявляються у
відчуттях страху, сорому, приниження, а
також в інших, несприятливих для людини
в психологічному аспекті, переживаннях,
пов’язаних із втратою роботи, тимчасовою
непрацездатністю, неможливістю продовжувати активне громадське життя, з обмеженням або позбавленням прав громадян
тощо [18, с.136].
У Постанові Пленуму Верховного Суду
України від 31.03.95 № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», моральна шкода
трактується як втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних
страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших
осіб. Така шкода може полягати, зокрема:
у приниженні честі, гідності або ділової ре-
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путації, моральних переживаннях у зв’язку
з ушкодженням здоров’я, у порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної),
прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв’язку з незаконним перебуванням під слідством і судом тощо. Під
немайновою шкодою заподіяною юридичній особі слід розуміти втрати немайнового
характеру, що настали у зв’язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на
фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив
довіри до її діяльності [21]. Вищевказане
роз’яснення, безперечно, слід враховувати при встановленні істотності моральної
шкоди, однак воно не містить таких критеріїв, які б чітко дозволяли відмежувати
істотну шкоду від неістотної. Окрім того,
згаданою Постановою не охоплюється вся
можлива шкода нематеріального характеру, яка може бути спричинена охоронюваним законом правам, свободам та інтересам
окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб.
Аналіз судової практики у справах про
злочини, ознакою складу яких є істотна
шкода, показав, що жодного разу правозастосовні органи не встановлювали один
з її різновидів – моральну шкоду. Однією
з головних причин цього вважається відсутність чітких критеріїв визначення істотності такої шкоди, однак ч. 2 ст. 23 Цивільного кодексу України визнає моральну
шкоду (фізичний біль та страждання, яких
фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я; душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою
щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких
родичів; душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням
чи пошкодженням її майна; приниженні
честі, гідності, а також ділової репутації
фізичної або юридичної особи) та закріплює право фізичної або юридичної особи
на її відшкодування внаслідок порушення
їх прав.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2015

Застосовуючи зазначений вище критерій поділу істотної шкоди нематеріального характеру, до соціальної шкоди можна
віднести – порушення права на недоторканість житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої
кореспонденції, що передаються засобами
зв’язку або через комп’ютер, відсутність реалізації особою наданих чинним законодавством виборчих прав тощо; до організаційної шкоди – порушення діяльності окремої
ланки державного чи громадського апарату, роботи певного підприємства, установи
чи організації, призупинення виробничих
процесів, створення суттєвих перешкод у
їх роботі; до політичної шкоди – дезорганізація роботи політичної партії, що призвело до неможливості її участі у виборчому
процесі або взагалі припинення її функціонування; підрив основ національної безпеки України; екологічної шкоди – значне
забруднення навколишнього природного
середовища, масову загибель об’єктів рослинного та тваринного світу. Зазначений
перелік не є вичерпним, і не виключає
можливості віднесення до такої й інших наслідків.
Важливе практичне значення має поділ
істотної шкоди за місцем у системі КК України. За наведеним критерієм істотна шкода
може виступати як ознака, яка передбачена Загальною частиною КК України та як
така, що міститься в Особливій частині КК
України. У першому випадку істотна шкода
виступає як критерій визнання певного діяння малозначним. Зокрема, у ч. 2 ст. 11
КК України вказується, що «не є злочином
дія або бездіяльність, яка хоча формально
і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній
особі, суспільству або державі». Зокрема,
факт завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським
інтересам або інтересам юридичних осіб є
вирішальною ознакою об’єктивної сторони
зловживання повноваженнями особами,
які надають публічні послуги, за ст. 365-2
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КК. Настання таких суспільно небезпечних
наслідків перетворює правопорушення у
сфері професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг, на злочин, а їх
тяжкість і розмір є критерієм оцінки вчиненого.
Висновки
Найбільш поширеним є поділ шкоди,
завданої злочином, на істотну матеріальну
(майнову) та істотну нематеріальну (немайнову). Істотна матеріальна шкода охоплює
реальну позитивну шкоду (полягає у заподіянні прямих майнових збитків) та шкоду,
яка носить особистий (фізичний) характер (смерть людини, тілесні ушкодження
тощо). Істотна нематеріальна шкода стосується внутрішньої сфери потерпілого і
посягає на нематеріальні блага тощо. До
наслідків нематеріального характеру, які
охоплюються поняттям «істотна шкода»,
відносяться наслідки, які пов’язані із заподіянням шкоди морального, соціального,
організаційного, політичного, екологічного та іншого характеру.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено, які суспільно небезпечні наслідки можуть становити обсяг
оціночної ознаки «істотна шкода». Автором
розглянуто місце цих наслідків у різних класифікаційних групах, що висвітлені у юридичній
літературі.

SUMMARY
Socially dangerous consequences which
form the scope of valuation concept “substantial
harm”, are analysed in the article. The author
has examined the place of these effects in different classification groups distinguished in the
legal literature.
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