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Статья посвящена вопросу экологического образования в контексте целей устойчивого развития человечества.
В результате исследования можем констатировать актуализацию вопроса экологического образования населения в контексте целей талого развития. Международное
сообщество и украинское государство декларирует экологическую сферу, как одну из приоритетных для государства, для продления
жизни. Надлежащая экологическая политика имеет ценность как для общества так и
каждого государства. Достижения экологической социализации обеспечивается через
методологические и институциональные
факторы международного и национального
характера, включающие экологическое воспитание населения, информационную открытость данных, надлежащий уровень
квалификации уполномоченных лиц в этой
сфере.
В резолюции ЮНЕСКО 2019 определяется значительная потребность активизации вопросов внедрения надлежащей
правовой политики в сфере образования на
всех уровнях. В частности указывается необходимость обеспечения и неукоснительного соблюдения Целей устойчивого развития
до 2030 года. Первична цель 4, которая
заключается в предоставлении возможностей ученикам быть креативными и ответственными гражданами мира. Обзор
комплексности этой задачи, которая включает в себя надлежащие гарантии, в частности эффективность функционирования

управленческих органов в сфере образования,
профессионализм педагогического состава,
распространения образования на все возрастные и социальные группы, инклюзивное
образовательную среду и надлежащее финансирование образовательной сферы.
Наряду с такой надлежащей нормотворческой деятельностью и широкомасштабным трудом международных институтов
сейчас экологические проблемы не получили
должной активизации в Украине. Требует
неотложного просмотра правовая политика
в сфере экологического образования. Низкий
уровень образованности общественности по
экологическим вопросам, второстепенности
этого вопроса для общества вызывают кризисные явления. Кроме того ненадлежащее
государственное финансирование приводит
к отсутствию комплексного обеспечения
прав человека в экологической сфере.
Ключевые слова: образование, экологическое образование, устойчивое развитие,
ЮНЕСКО.
Постановка проблеми
Досягнення
гармонійного
розвитку людства в сучасну епоху глобальних
трансформацій, екологічних криз та інформаційних викликів неможливе без
спільної діяльності держав на всіх рівнях
та активізації політичної свідомості жителів Землі. Вказане підкреслює потребу
аналізу екологічних знань населення та
удосконалення правової політики у світлі
освітніх процесів.
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ня впровадження належної правової політики у сфері освіти на всіх рівня. Зокрема,
вказується на потребі забезпечення та неухильного дотримання Цілей сталого розвитку до 2030 року.
Первинною є ціль 4, що полягає у наданні можливості учням бути креативними та відповідальними громадянами світу.
Для цього на передбачається підтримувати держави-члени у реалізації порядку денного ЦУР 4-Освіта 2030 на рівні
країни шляхом: розробки освітніх систем,
які дозволяють навчатись для розширення можливостей та створюють всебічні
та гнучкі шляхи, що поєднують офіційні,
неформальні та можливості неформального навчання, спрямовані на концепцію
навчання впродовж життя як ключового
принципу цілісної та загальносекторної
реформи освіти та відповіді на виникаючі соціально-економічні виклики; пропонувати дітям, молоді та дорослим знання, навички та цінності, необхідні їм для
того, щоб стати поінформованими, відповідальними та активними громадянами,
знайти гідну роботу та сприяти сталому
зростанню та мирному суспільству; зміцнення потенціалу їхніх освітніх систем у
впровадженні молодіжної освіти заради
миру шляхом висвітлення наскрізного
характеру загальнолюдських цінностей,
що передається різними культурними
традиціями, зокрема, через глобальну
програму освіти з питань громадянства
та сприяння міждисциплінарному освітньому змісту ЮНЕСКО щодо поваги до
культурного різноманіття, взаєморозуміння та міжкультурний діалог; вирішення
гострого дефіциту кваліфікованих викладачів як ключової стратегії підвищення
якості освіти; приділяючи особливу увагу
вдосконаленню освіти для дівчат та жінок; надання можливостей якісної освіти
вразливим верствам населення, включаючи людей з інвалідністю, та постраждалого від кризи населення; використання
потенціалу інформаційно-комунікаційних
технологій та нових способів навчання в
освіті; підтримання цілісного підходу до
освіти, надаючи пріоритет чотирьом напрямкам - загальносекторна політика та

Міжнародна спільнота та й Українська
держава декларують екологічну сферу, як
одну з пріоритетних для держави, для продовження життя. Організація Об’єднаних
Націй з питань освіти, науки і культури
(ЮНЕСКО) говориться, що екологічна
освіта має життєво важливе значення для
вкорінення поваги до природи серед членів суспільства і підвищення рівня інформованості громадськості про проблеми навколишнього середовища. ЮНЕСКО наголошує на ролі екологічної освіти в забезпеченні майбутнього глобального розвитку якості життя суспільства через захист
навколишнього середовища, викорінення
бідності, мінімізацію нерівності та страхування сталого розвитку [1].
Належна екологічна політика має цінність як для суспільства, так і для кожної
держави. Тому акцентування уваги наукової спільноти на питанні екологічної освіти є важливим з погляду як теоретичних,
так і практично-прикладних знань.
Стан дослідження
Проблема екологічної освіти та міжнародного гарантування екологічних прав
цікавила багатьох науковців, серед яких
Г. Анісімова, М.Сірант, В.Кобринський,
Е. Кондур, О.Степаненко, Х. Марич,
І.Личенко, В. Онопрієнко та інші. Проте питання потребує додаткового аналізу
у світлі нових екологічних та соціальних
проблем, що виникають на сучасному етапі розвитку державності.
Метою статті е аналіз освіти в контексті сталого розвитку, при цьому здійснюючи основний наголос на екологічній освіті.
Виклад основних положень
Досягнення екологічної соціалізації
забезпечується через методологічні та інституційні фактори міжнародного та національного характеру, що включають
екологічне виховання населення, інформаційну відкритість даних, належний рівень кваліфікації уповноважених осіб у
цій сфері.
У Резолюції Юнеско 2019 року визначається значну потребу активізації питанÏðàâî.ua ¹ 1, 2021
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планування (SWPP), грамотність, технічна
та професійна освіта та навчання (ТПО)
та викладачі [2, c.19]. Звернемо увагу на
комплексність завдання, яка включає в
собі належні гарантії, зокрема ефективність функціонування управлінських органів у сфері освіти, професіоналізм педагогічного складу, поширення освіти на
всі вікові та соціальні групи, інклюзивне
освітнє середовище та належне фінансування освітньої сфери.
У світлі освіти екологічного спрямування Резолюція ЮНЕСКО передбачає
наступні завдання. Сприяння міжнародному науковому співробітництву щодо
вирішення найважливіших викликів сталому розвитку через сприяння генеруванню та обміну знаннями щодо природних
ресурсів та розвитку потенціалу шляхом
міжнародної наукової співпраці для захисту та сталого управління наземними екосистемами, біорізноманіттям, прісною водою безпеки та раціонального управління
геологічними ресурсами Землі. Реалізація
включатиме, серед іншого, координацію
моніторингової діяльності, виготовлення
наукових оцінок, каталізацію міжнародних спільних проєктів, розвиток потенціалу та визначення конкретних прикладів
сталого розвитку. Сприятиме зменшенню
ризику стихійних лих, пов’язаному з природними небезпеками, зокрема шляхом
розвитку спроможності систем раннього
попередження та оцінки повені, посухи,
зсувів та інших геонебезпек з метою зменшення ризиків та підвищення готовності
та стійкості [2, c.27].
Як вказує В. Онопрієнко, «необхідність
формування екологічної культури як складової гармонійно розвиненої особистості
відображено в Державній національній
програмі “Освіта. Україна 21 століття”, в
Концепції національного виховання, Державному стандарті освіти в Україні. Однак
реально екологічна освіта, виховання не
стали обов’язковою частиною навчального процесу на всіх його рівнях. Від сучасної якісної екологічної освіти на всіх її етапах залежить ефективність екологічного
виховання і прищеплення екологічної сві-

домості населенню, а без цього неможливо подолати екологічну кризу в країні»[3].
В Україні прийнята Концепція екологічної освіти України, де вказано, що «екологічна освіта, як цілісне культурологічне
явище, що включає процеси навчання,
виховання, розвитку особистості, повинна
спрямовуватися на формування екологічної культури, як складової системи національного і громадського виховання всіх
верств населення України (у тому числі
через екологічне просвітництво за допомогою громадських екологічних організацій), екологізацію навчальних дисциплін
та програм підготовки, а також на професійну екологічну підготовку через базову
екологічну освіту [4].
Поряд з такою належною нормотворчою діяльністю та широкомаштабною
працею міжнародних інтитуцій нині екологічні проблеми не отримали належної
активізації в Україні. Для прикладу, на
початку 2019 року експерти ІМІ в одному
зі своїх досліджень виявили, що в регіональних медіа лише 2% матеріалів стосувались екології. Вкінці цього року під час
моніторингу експерти ІМІ зафіксували,
що лише 1% загальної кількості матеріалів
стосувався екології. До того ж, екологічні
проблеми зазвичай опосередковано ставали предметом уваги, найчастіше в новинах про екологію траплялися згадки про
шведську екоактивістку Ґрету Тунберґ –
16,5% (загальної кількості новин про екологію та електромобілі (12,4%) [5].
Проблема полягає не тільки в громадському знанні, інформатизації населення.
Більшою проблемою є байдужість з боку
органів влади та відсутність належної соціальної політики. Можемо вказувати на
системне недофінансування екологічних
потреб держави. За законом про державний бюджет на 2020 рік, усього на охорону природи планують витратити близько
8 млрд грн. Це 0,2% ВВП України. Для
порівняння: держави-члени ЄС у 2018
році на захист довкілля витратили майже
2% ВВП [6].
Про низький рівень популяризації екологічної тематики вказує громадськість,
Аналітики CEDOS вказують, що опитані
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Поряд з такою належною нормотворчою діяльністю та широкомаштабною
працею міжнародних інституцій нині екологічні проблеми не отримали належної
активізації в Україні. Потребує нагального перегляду правова політика у сфері
екологічної освіти. Низький рівень освіченості громадськості з екологічних питань,
другорядність цього питання для суспільства спричиняють кризові явища. Окрім
того, неналежне державне фінансування
призводить до відсутності комплексного
гарантування прав людини в екологічній
сфері.

вказали причинами екологічних проблем
є такі фактори: 1) культура, байдужість
і мала поінформованість; відсутність державної політики (корупція, відсутність
ефективної системи покарань, відсутність
необхідної інфраструктури для сортування і переробки сміття, неякісну роботу комунальних служб, а також відсутність підтримки екологічних ініціатив, небажання
бізнесу впроваджувати нові екологічні
технології) [7].
Висновок
У результаті дослідження можемо констатувати актуалізацію питання екологічної освіти населення в контексті цілей сталого розвитку. Міжнародна спільнота тай
Українська держава декларують екологічну сферу, як одну з пріоритетних для держави, для продовження життя. Належна
екологічна політика має цінність як для
суспільства так і для кожної держави. Досягнення екологічної соціалізації забезпечується через методологічні та інституційні фактори міжнародного та національного характеру, що включають екологічне
виховання населення, інформаційну відкритість даних, належний рівень кваліфікації уповноважених осіб у цій сфері.
У Резолюції ЮНЕСКО 2019 року визначається значна потреба активізації питання впровадження належної правової
політики у сфері освіти на всіх рівня. Зокрема, вказується на потребі забезпечення та неухильного дотримання Цілей сталого розвитку до 2030 року. Первинною є
ціль 4, що полягає у наданні можливості
учням бути креативними та відповідальними громадянами світу. Узагальнено
комплексність цього завдання, яке включає в собі належні гарантії, зокрема ефективність функціонування управлінських
органів у сфері освіти, професіоналізм педагогічного складу, поширення освіти на
всі вікові та соціальні групи, інклюзивне
освітнє середовище та належне фінансування освітньої сфери.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено питанню екологічної освіти в контексті цілей сталого розвитку
людства.
У результаті дослідження можемо констатувати актуалізацію питання екологічної
освіти населення в контексті цілей сталого
розвитку. Міжнародна спільнота та й Українська держава декларують екологічну сферу,
як одну з пріоритетних для держави, для продовження життя. Належна екологічна політика має цінність як для суспільства, так і
для кожної держави. Досягнення екологічної
соціалізації забезпечується через методологічні та інституційні фактори міжнародного
та національного характеру, що включають
екологічне виховання населення, інформаційну відкритість даних, належний рівень кваліфікації уповноважених осіб у цій сфері.
У Резолюції ЮНЕСКО 2019 року визначається значна потреба активізації питання
впровадження належної правової політики
у сфері освіти на всіх рівня. Зокрема, вказується на потребі забезпечення та неухильного дотримання Цілей сталого розвитку до
2030 року. Первинною є ціль 4, що полягає у
наданні можливості учням бути креативними та відповідальними громадянами світу.
Узагальнено комплексність цього завдання,
яке включає в собі належні гарантії, зокрема
ефективність функціонування управлінських
органів у сфері освіти, професіоналізм педагогічного складу, поширення освіти на всі вікові
та соціальні групи, інклюзивне освітнє середовище та належне фінансування освітньої
сфери.
Поряд з такою належною нормотворчою
діяльністю та широкомаштабною працею
міжнародних інституцій нині екологічні проблеми не отримали належної активізації в
Україні. Потребує нагального перегляду правова політика у сфері екологічної освіти. Низький рівень освіченості громадськості з екологічних питань, другорядність цього питання
для суспільства спричиняють кризові явища.
Окрім того, неналежне державне фінансування призводить до відсутності комплексного гарантування прав людини в екологічній сфері.
Ключові слова: освіта, екологічна освіта,
сталий розвиток, ЮНЕСКО.

SUMMARY
The article is devoted to the issue of
environmental education in the context of the
goals of sustainable human development.
As a result of the research we can state the
actualization of the issue of ecological education
of the population in the context of the goals of
sustainable development. The international
community and the Ukrainian state declare the
ecological sphere as one of the priorities for the
state to prolong its life. Proper environmental
policy has value for both society and each state.
Achieving environmental socialization is ensured
through methodological and institutional factors
of international and national nature, including
environmental education, information openness
of data, the appropriate level of qualification of
authorized persons in this area.
The 2019 UNESCO Resolution identifies a
significant need to intensify the implementation
of appropriate legal policy in the field of
education at all levels. In particular, it points
to the need to ensure and strictly adhere to the
Sustainable Development Goals by 2030. The
primary goal is 4, which is to enable students to
be creative and responsible citizens of the world.
The complexity of this task is summarized, which
includes appropriate guarantees, including
the effectiveness of governing bodies in the
field of education, professionalism of teachers,
dissemination of education to all age and social
groups, inclusive educational environment and
adequate funding for education.
Along with such proper rule-making
activities and large-scale work of international
institutions, environmental problems have not
been properly intensified in Ukraine today.
The legal policy in the field of environmental
education needs urgent revision. The low level
of public education on environmental issues, the
secondary nature of this issue for society cause
crises. In addition, inadequate public funding
leads to a lack of comprehensive environmental
human rights guarantees.
Key words: education, ecological education,
sustainable development, UNESCO.
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У статті проаналізовано історичні витоки застосування медичного канабісу.
Досліджено сучасний досвід зарубіжних
країн щодо застосування медичного канабісу.
З’ясовано основні показання для застосування
медичного канабісу для пацієнтів. Акцентовано на важливості проведення інформаційної
політики щодо обізнаності громадськості
про медичний канабіс, а також висловлена
позиція про неготовність нашого суспільства
до легалізації рекреаційного канабісу. Наголошено на високому контролі з боку держави
на всіх етапах культивації, виготовлення та
призначення медичного канабісу.
Ключові
слова:
медичний
канабіс,
рекреаційний канабіс, легалізація, правове регулювання, інформаційна політика.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
У сучасності все більша кількість держав
ухвалюють рішення легалізувати медичний
канабіс, що тим самим породжує науковий
диспут на цю тему серед дослідників. Виділимо деяких із них І. Грабовська, Л. Герасименко, В. Усенко, А.Зозуля, П. Кидонь, К. Косяченко, Ю. Крамар, В. Рудь, А. Скрипніков,С. Чернологова та ін. Метою цієї статті є дослідження прийнятності та доцільності легалізації медичного канабісу в Україні.
Виклад основного матеріалу
Зарубіжні дослідники звертають увагу,
що конопляні препарати, такі, як марихуана,
гашиш, використовуються в медичних цілях
упродовж тисячоліть. «Канабіс» – це психотропний активний інгредієнт конопель, який
був відомий ще в Стародавньому Китаї, Індії,
Месопотамії, а також на узбережжі Середземного та Чорного моря. З V – II століть до н. е.
походять посудини для паління конопель,
знайдені в курганах скіфських правителів у
Пазирику на Алтаї. Пізніше коноплі стали інтенсивно використовувати, особливо в ісламській культурі, де вживання алкоголю було
заборонено. Застосування конопель, найчастіше у вигляді копченої та вдихуваної трави,
набуло широкого поширення, оскільки, крім
терапевтичного ефекту, воно також позитив-

Постановка проблеми
Згідно з Основним Законом нашої держави життя та здоров’я людини є найважливішою соціальною цінністю. У сьогоденні завдяки розвитку медицини та біотехнології стало,
можливо, якісно покращити життя людей, що
страждають від невиліковних хвороб, перебувають у термінальних станах та мають інші
захворювання, що супроводжується сильним
больовим синдромом.
Однак іноді всі сучасні препарати не дають бажаного результату й лише застосування канабісу дає можливість людині відчути
полегшення. У сьогоденні питання легалізації
медичного канабісу в Україні піддається активній дискусії серед громадськості та подано
«Проєкт Закону про внесення змін до деяких
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021
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но впливало на настрій, зазвичай викликаючи бадьорість, і також змінювало сприйняття
світу [2, p.15].
Канабіс на сьогодні є найпоширенішим
наркотиком у світі, оскільки його культивування не є особливо затратним, а отже, наркотик є доступним. Він належить до легких
наркотиків, адже не провокує швидке звикання та не має сильної дії в порівнянні з
іншими. Однак самовільне (без медичного
призначення) вживання канабісу має низку
негативних наслідків, що виявляються в порушенні психологічного здоров’я (депресивні
та суїцидальні стани, тривожність, апатія) та
фізичного здоров’я (підвищення серцебиття,
запаморочення, слухові галюцинації) і т.д.
Медики стверджують, що застосування
медичного канабісу може бути ефективним
для людей, що страждають на хворобу Альцгеймера, Паркінсона (та інші нейродегенеративні захворювання), подолання невропатичного болю, епілепсії, хворим на СНІД,
хворобою Крона, синдромом Туретта, пацієнти, що проходять хіміотерапію, ракові хворі,
страждають на анорексію з порушенням травлення та інші хвороби. Важливим є те, що
застосування канабісу є ефективним у випадках, коли традиційні ліки не дають бажаного
результату. Надзвичайно важливим є те, що
застосування канабісу може дати можливість
паліативним пацієнтам провести свої останні
дні не в смертельній агонії, що тим самим є
виразом права людини на гідну смерть.
Європейський центр контролю наркотиків і наркотичної залежності повідомляє, що
під час випробувань, короткочасні ризики
для здоров’я, пов’язані з медичним вживанням конопель та канабіноїдів, були подібними до ризиків інших часто використовуваних
лікарських засобів та пов’язані з такими симптомами, як запаморочення, сухість у роті, дезорієнтація, нудота, ейфорія, сплутаність свідомості та сонливість. Серйозні побічні явища
були рідкісними. Існує менше доказів щодо
ризиків для здоров’я при тривалому медичному застосуванні канабіноїдів, але загалом
дані, що повідомляються, подібні до тих, що
повідомляються для короткочасного вживання. Деякі збитки, про які повідомляють довготривалі споживачі рекреаційного канабісу,
можуть застосовуватись до тривалого медич-

ного вживання канабісу та каннабіноїдів [3,
p.16].
Велика кількість зарубіжних держав дозволяє вживання канабісу в медичних цілях,
зокрема Сполучені штати Америки, Канада,
Велика Британія, Південна Корея, Тайланд,
Австрія, Польща, Німеччина, Хорватія, Бельгія, Литва, Уругвай, Туреччина Чехія та ін.
Наприклад, Чеська Республіка акцептувала нідерландську практику правового регулювання застосування медичного канабісу,
запровадивши єдину монопольну компанію,
яка займається вирощуванням медичного канабісу під замовлення державного агентства.
Купити медичні препарати із вмістом канабісу
можливо в спеціалізованих аптеках і лише за
рецептом лікаря після досягнення 18 років.
Також існує список діагнозів, при яких лікар
може призначати відповідне лікування [4].
Швейцарія законодавчо легалізувала використання медичного канабісу у 2011 р., та
на сьогодні практика його застосування є показовою для більшості країн, що мають намір
запровадити медичний канабіс. Лікарі повинні запитувати ліцензію для кожного пацієнта, а також лікар, який виписує відповідний
документ, повинен задокументувати наявність у пацієнта потенційно небезпечного для
життя стану, описати ймовірну користь від
ТГК та включити докази того, що пацієнт дав
усвідомлену згоду на вживання продукту з конопель [3, p.30].
Багатовікове застосування канабісу демонструє нам велику ефективність у подоланні
різних фізичних та ментальних захворювань,
а значна кількість проведених досліджень у
сучасних лабораторіях світу ще раз підтверджує, що медичне застосування канабісу має
позитивний вплив на людину, котра страждає
від згаданих недуг. У сьогоденні на часі є поглиблення знань про властивості медичного
канабісу як практикуючих лікарів так і під час
підготовки студентів медиків, фармацевтів та
іншого медичного персоналу, адже важливість його компетентного застосування має
ключову роль.
Важливим є також, що в більшості країнах, у яких дозволено медичне застосування
канабісу, держава суворо контролює процес
його розповсюдження, вирощування та призначення, що тим самим убезпечує від не11
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санкціонованого його вживання. Препарати,
що мають у своєму вмісті канабіс, проходять
моніторинг, клінічні дослідження ефективності та наявності побічних реакцій і що дуже
важливо, результати дослідів, що підтверджують переваги корисної дії ліків порівняно з
потенційною шкодою для здоров’я пацієнта.
Важливим також є практика його застосування, що відбувається під суворим контролем,
наприклад, у спеціально відведених кімнатах
в аптеках, де під наглядом людина вживає
ліки чи вдихає їх. Такий високий контроль
необхідний у зв’язку з особливостями канабісу, що в разі тривалого вживання викликають
залежність, а їхнє передозування несе в собі
ризики для пацієнта, а також для уникнення
несанкціонованого його вживання.
Як визначає Єдина конвенція про наркотичні засоби (1961), застосування наркотичних засобів у медицині продовжує бути необхідним для полегшення болю і страждань, а
також повинні бути вжиті належні заходи для
задоволення потреб у наркотичних засобах
для таких цілей, визнаючи, що наркоманія є
серйозним злом для окремих осіб і може призвести до соціальної та економічної небезпеки
для людства [5]. На сьогодні проблема наркоманії є настільки гострою, що кожна держава
світу активно бореться із цим явищем. Особливо вразливою групою населення є молодь
та неповнолітні, що легковажно ставляться
до вживання наркотиків, ігноруючи загальну пропаганду їхньої шкідливості та наслідків
вживання останніх. Завдяки сучасним технологіям продаж наркотиків вийшов на новий
рівень, та сьогодні стало досить складно протидіяти їхньому розповсюдженню. Ще одним
важливим договором є Конвенція про психотропні речовини (1971), у преамбулі якої наголошується, що, визнаючи використання психотропних речовин для медичних і наукових
цілей, необхідно, щоб доступність для таких
цілей не повинна надмірно обмежуватися [6].
Сучасна наукова еліта притримується думки, що в Україні слід перейняти практику тих
країн світу, які легалізували вживання канабісу, мотивуючи це тим, що це сприятиме подоланню наркобізнесу, оскільки передбачена
заборона легального ринку лише спонукає до
розвитку та збагаченню кримінальних угруповань. Отже, автори пропонують внести
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

зміни до Адміністративного та Кримінального кодексу та Наказу Міністерства охорони здоров’я від 01.08.2000 № 188 «у частині
щодо канабісу, а саме змінити розміри від 7
до 30 грам та вилучити зі ст. 309 КК України
покарання у вигляді арешту, обмеження чи
позбавлення волі за порушення, придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або
їх аналогів без мети збуту в невеликих розмірах» [7, с.666]. Слід також зауважити, що в
країнах, які легалізували вживання канабісу,
передувала тривала практика застосування
медичного канабісу, що вплинуло на формування суспільного сприйняття та розуміння
його дії та властивостей. Ми вважаємо, що
легалізація канабісу не в медичних цілях, як
це передбачено законодавством деяких країн
світу, є на сьогодні неприпустимою, оскільки
українське суспільство абсолютно не готове
до такого впровадження з урахуванням ментальних особливостей та ситуації, що існує на
сході нашої держави. Слід пропагувати здоровий спосіб життя, формувати в молоді корисні
звички, як це сьогодні роблять розвинуті країни світу.
Згідно з Всесвітньою доповіддю про наркотики, опублікованою Управлінням ООН,
приблизно 271 мільйон людей, тобто 5,5 відсотка населення світу у віці 15–64 років, вживали наркотики у 2017 році. Хоча ці дані близькі до оцінок 2016 року, більш довгостроковий
аналіз показує, що число людей, що вживають
наркотики, у даний час на 30 відсотків більше, ніж у 2009 році. Хоча це збільшення було
частково пов’язане з ростом населення у віці
15–64 років на 10 відсотків, поточні дані показують більш високу поширеність вживання
опіоїдів в Африці, Азії, Європі та Північній
Америці, а також вживання канабісу в Північній Америці, Південній Америці та Азії порівняно з 2009 [8].
Висновки
Людству відомий канабіс уже тисячі років,
а його медична дія показує надзвичайні результати навіть у випадках, коли сучасні ліки
залишаються безсилими. Велика кількість
зарубіжних держав легалізувала застосування канабісу в медичних цілях, що тим самим
дала можливість тисячам людей полегшити
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щоденний біль та інші стани, що супроводжуються хворобами. У сьогоденні важливим є
проведення інформаційної політики, що дало
б змогу громадськості усвідомити та сприйняти всі позитивні особливості легалізації медичного канабісу.

SUMMARY
According to the Basic Law of our state, human
life and health are the most important social values.
Today, thanks to the development of medicine and
biotechnology, it has become possible to qualitatively
improve the lives of people suffering from incurable
diseases, have terminal conditions and other diseases,
accompanied by severe pain.
Cannabis is currently the most common drug in
the world, as its cultivation is not very expensive, and
therefore the drug is available. It belongs to light drugs,
because it does not provoke a quick addiction and does
not have a strong effect compared to others. However,
unauthorized (without medical prescription) cannabis
use has a number of negative consequences, manifested in mental health disorders (depressive and suicidal
states, anxiety, apathy) and physical health (increased
heart rate, dizziness, auditory hallucinations), etc.
Doctors say that the use of medical cannabis may
be effective for people with Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease (and other neurodegenerative diseases),
overcoming neuropathic pain, epilepsy, AIDS, Crohn’s
disease, Tourette’s syndrome, patients undergoing chemo, cancer patients, patients suffering from anorexia
with indigestion and other diseases. Importantly, cannabis use is effective in cases where traditional medicines do not have the desired result. It is extremely important that the use of cannabis can enable palliative
patients to spend their last days not in mortal agony,
thus expressing the human right to a dignified death.
Centuries of cannabis use have shown us to be
very effective in overcoming various physical and mental illnesses, and a large number of studies conducted
in modern laboratories around the world, once again
confirms that medical cannabis use has a positive effect
on people suffering from these diseases. Today, there is
a deepening of knowledge about the properties of medical cannabis among medical practitioners and in the
training of medical students, pharmacists and other
medical staff, because the importance of its competent
use plays a key role.
Mankind has known cannabis for thousands of
years, and its medical effects have shown extraordinary
results, even in cases where modern drugs remain powerless. A large number of foreign countries have legalized the use of cannabis for medical purposes, thus enabling thousands of people to alleviate daily pain and
other conditions accompanied by disease. Today, it is
important to conduct an information policy that would
allow the public to understand and accept all the positive features of the legalization of medical cannabis.
Key words: medical cannabis, recreational cannabis, legalization, legal regulation, information policy.
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ми стигматизації та дискримінації. З метою
пошуку шляхів відновлення правових компетентностей людини, реалізації програм з
девіктимізації у нашому дослідженні наголошуємо на необхідності зняття клейма-стигми і вироблення толерантності суспільства
до осіб, які постраждали внаслідок стигматизації.

Политико-правовая и экономическая нестабильность в государстве, межнациональные противоречия, жесткая социальная
стратификация сопровождаются кризисом
правовой социализации, проблемами правовой
интеграции человека в общество, к которому
он принадлежит. Поэтому перед современной
правовой теорией возникает вопрос выявления детерминант, прежде всего факторов и
условий формирования у человека склонности
к противоправному поведению. Среди таких
детерминант актуализируется явление социальной стигматизации как эффект обесценения человека, что провоцирует различного
рода девиации его правосознания и правового
поведения. Стигма - явление тесно связано
с дискриминацией, ничем не обоснованным
отрицательным, предвзятым отношением к
конкретному человеку или социальной группе,
из-за чего не может быть не включена в категориальный аппарат теории правовой социализации.
Ключевые слова: правовая социализация,
стигма, социальная стигматизация, правовое воспитание, дискриминация, противоправное поведение, преступность.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Першовідкривачами проблеми стигматизації безперечно, можна вважати відомих учених, з-поміж яких американський
громадський діяч, філософ та соціолог Ірвінг Гофман (Erving Goffman), автор книги
«Stigma: Notes on the Management of Spoiled
Identity» про людей, які не мають належного соціального визнання і постійно прагнуть коригувати свою соціальну ідентичність, американський кримінолог, соціолог
Говард Беккер (Howard Saul Becker), який
у праці «Outsiders: Studies in the Sociology
of Deviance» досліджував посилення відхилень (девіації) у поведінці особи через навішування їй «ярликів». Багато вчених свого
часу займалися вивченням різних аспектів
стигматизації. Відомими є роботи Асмуса
Фінзена (Asmus Finzen), як-от «Psychose und
Stigma», де автор визначає види стигм, Клауса Хурельмана (Klaus Hurelman), співавтора відомої програми «Shell Youth Study»,
який, досліджуючи проблеми німецької молоді, спробував виокремити ознаки, форми
прояву, впливу та наслідки стигматизації,

Постановка проблеми
Особливої актуальності дослідження
проблеми соціальної стигматизації набуває нині – в умовах загострення соціальних
відносин, підвищення соціальної напруги,
жорсткої стратифікації українського суспільства. У сучасному суспільстві постійно збільшується кількість людей, які стають жертваÏðàâî.ua ¹ 1, 2021
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І. Гуровича, який зосередив свою увагу на
понятті самостигматизації.
Окремі аспекти правової соціалізації
досліджено у працях відомих українських
учених, серед яких С. Бостан, І. Жаровська, М. Кельман, М. Козюбра, Л. Коробка,
Ю. Оборотов, О. Скакун, С. Сливка, В. Тимошенко та ін. Водночас, незважаючи на велику
увагу вчених до теорії держави і права, стосовно впливу стигматизації на перебіг правової соціалізації залишається велике коло
невирішених питань.

мом підлітків, які врешті починають діяти
відповідно до очікувань оточення, з часом
втягуючись у злочинний світ і відчуваючи
задоволення від девіантних вчинків. Віднесеність дитини до числа «правопорушників»
ще зі шкільних років у більшості випадків
дістає подальшого розвитку і виявляється у
вчиненні різної тяжкості злочинів ще до настання повноліття.
З дитинства особа формує власний світогляд, ціннісні орієнтири й, за умови стигматизації, підсвідомо «зживається» з цим
образом, а згодом може справді проявляти
неправомірну поведінку тільки тому, що від
неї нічого доброго ніхто не сподівається [7,
c. 113]. Хто отримав клеймо правопорушника, на думку В. Тимошенко, зазвичай виявляють, що законослухняні громадяни засуджують їх і не хочуть мати з ними справу,
від них можуть відвернутися друзі та рідні,
у деяких випадках їх можуть ув’язнити або
помітити в лікарню. Загальний осуд та ізоляція підштовхнуть стигматизованих індивідів до девіантних груп, що складаються з
людей, доля яких схожа з їх власною долею
[8, c. 440]. Вступ до подібної девіантної групи змінює у людини уявлення про себе як
про правопорушника, сприяє виробленню
девіантного життєвого стилю і послаблює
зв’язки із законослухняним оточенням.
На перший погляд, знецінення – це захисний механізм, який працює за принципом приниження значущості своїх власних
почуттів, цінностей і успіхів або почуттів
інших людей. З іншого боку, знецінення
– одне з найбільш поширених на сьогодні
видів психологічного насильства, вплив на
правову поведінку якого в юриспруденції
недооцінений. Поняття «знецінення» є міждисциплінарним і нині активно використовується в зарубіжних країнах при вивченні
проблем стигматизації та дискримінації.
Якщо заборона різних проявів дискримінації міститься у багатьох міжнародних та
національних нормативно-правових актах
(Загальна декларація прав людини [2], Конвенція Міжнародної організації праці № 156
«Про рівне ставлення й рівні можливості
для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із
сімейними обов’язками» [3], Міжнародний
пакт про громадянські і політичні права,

Не вирішені раніше проблеми
У працях вітчизняних юристів не знаходимо відповідей на основні соціопсихологічні проблеми правової соціалізації, серед
яких соціальна стигматизація, соціальна депривація, соціальна деградація та багато інших. Стигматизація є ризиком позитивного
перебігу правової соціалізації, позаяк у більшості випадків заподіює непоправну шкоду
розвиткові особистості. Дослідження проблеми стигматизації в теорії права є новими,
відповідно потребуємо нових, комплексних
та креативних підходів до дослідження соціальної стигматизації із аналізом практики
боротьби з цим деструктивним явищем у зарубіжних країнах.
Мета статті - виявлення та обґрунтування впливу соціальної стигматизації на правосвідомість та правову поведінку особи, а
також аналіз профілактичних заходів, спрямованих на дестигматизацію особи.
Виклад основного матеріалу
Ярлик девіанта відіграє трагічну роль у
майбутньому підлітка. Негативний статус
школяра в класі, постійний гніт з боку однолітків, неможливість інтегруватися в колективі, незадоволена потреба самореалізації в
межах школи призводять до власного знецінення, а також до того, що підліток розпочинає пошук інших співтовариств, де він
мав би можливість компенсувати особисті
невдачі.
Вуличні групи утворюються стихійно,
як правило, на ґрунті нездорових у соціальному контексті інтересів. Такі угруповання
часто стають притулком відкинутих соціу15
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Конституція України, Закони України «Про
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 року № 5207-VI
[6] (визначено поняття прямої та непрямої
дискримінації, законодавчо закріплено поняття утиску) і «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків» від
08.09.2005 №2866-IV [5] (спрямований на
досягнення паритетного становища жінок і
чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, ліквідації дискримінації за ознакою
статі та усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні
права тощо), то знецінення стигматизації,
яка передує дискримінації, розробляється в праві фрагментарно і, на жаль, тільки
теоретично. Динамізм сучасних суспільних
відносин зумовлює необхідність розвитку не
лише теоретичної основи, але й нормативно-правової бази у сфері протидії стигматизації.
Як «мітка», «тавро ганьби», термін «стигма» почав використовуватися з другої половини XIX століття І. Гофманом. Важливо,
що ще у 70-х роках ХХ століття дослідник
вказав на руйнівний вплив стигми щодо
позитивного розвитку соціальної взаємодії. Стигматизована людина – затаврована,
зневажена суспільством, визнана чужою
з-поміж подібних їй у суспільстві людей,
схильна до правопорушень.
Важлива роль у розвитку концепції соціальної стигматизації належить Г. Беккеру.
Ярлик злочинця, вважав Г. Беккер, у подальшому визначає форму поведінки людини. Автор наголошував на необхідності розрізняти так звані «первинну» і «вторинну»
девіації у поведінці людини, обґрунтувавши,
що вперше і під дією випадкових обставин
зробити аморальні, ба, навіть протизаконні вчинки здатні багато людей. І саме після
вчинення проступку більшість з них отримує від суспільства «мітку» – стигму правопорушника (злочинця), що залишає слід у
свідомості людини. Такий розвиток подій у
житті особи справді здатен змінити напрям
її правової ідентифікації та соціалізації,
сприяє злочинній діяльності і входженню
особи в кримінальне середовище.
Соціальна стигматизація породжує і посилює девіантність. У свою чергу, протиÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

правна поведінка - відповідь індивіда на
соціальну стигматизацію, що призводить до
вторинного відхилення, формування стійкої девіантної (асоціальної) правової ідентичності. Це замкнутий цикл залежностей,
який можна розірвати тільки вдосконаленням механізмів правової соціалізації. У такому контексті характеризує стигматизацію
С. Товщик, вказуючи на те, що це динамічний процес знецінення особистості, який
певною мірою дискредитує людину в суспільній колективній свідомості. На думку
автора, стигматизація є процесом соціальної
ексклюзії, тобто відторгнення індивіда від
домінантних норм і цінностей, процесом,
що спричинює кризу, недолік або розрив
соціальних зв’язків індивіда із суспільством.
Поняття соціальної ексклюзії віддзеркалює
внутрішні, суб’єктивні переживання стигматизованого індивіда. Автор наголошує й на
такій особливості, що, породжуючи девіацію поведінки, стигматизація сама є реакцією суспільства на девіантну, ненормативну,
протиправну поведінку особи [9, c. 1-4].
О. Бєлих визначає стигматизацію як
негативне виділення суспільством індивіда (або соціальної групи) за певною ознакою з відповідним стереотипним набором
соціальних реакцій на цього індивіда (або
представників соціальної групи). Для стигматизації мають значення не стільки певні
характеристики індивіда, скільки історично
усталені в конкретному суспільстві забобони, ідеологеми, які засвоюються в процесі
соціального розвитку людей і стають частиною їх світогляду. Тому теорія стигматизації
оперує трьома основними поняттями: стигма, упередження, дискримінація [1, c. 267].
Явище
стигматизації
нерозривно
пов’язане з упередженнями. Упередження
можуть виступати і як передумови стигматизації, і як її результат та слугують цілям
раціоналізації, виправдання негативних почуттів і негативної поведінки до стигматизовуваних осіб або груп. Поширені в тому
чи іншому соціальному середовищі упередження й забобони зумовлюють те, які якості
об’єкта виступатимуть передумовами стигматизації. Стигматизація як негативне виділення індивіда або соціальної групи за
будь-якою ознакою з наступним стереотип16
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виховують дітей, людей з нетрадиційною
сексуальною орієнтацією, з позитивним
ВІЛ-статусом, залежних від наркотичних
речовин тощо. Беззахисні в протистоянні
стереотипам (наприклад при влаштуванні
на роботу), ці люди часто стають жертвами
соціальної стигматизації, втягуючись у криміногенне середовище.
Справді, найчастіше від соціальної стигматизації страждають підлітки, сім’ї яких
називаємо неблагополучними або «сім’ями
ризику». О. Бєлих з цього приводу влучно
зауважує, що останнє десятиріччя характеризується зростанням кількості бездоглядних дітей («дітей вулиць») і – як наслідок
цього явища – підвищенням рівня підліткової злочинності й різних проявів підліткової
девіації. Вказує на принципову необхідність
боротьби з асоціальною діяльністю (проституцією, наркоманією, алкоголізмом, токсикоманією, бродяжництвом), що так чи інакше пов’язано з кримінальною діяльністю [1,
c. 266].
Варто вказати й те, що стигматизація
як упереджене ставлення до людини, що
пов’язане з її соціальним становищем, має
місце в усіх країнах світу. Явище, яке пригнічує людину, підштовхує її до соціального
відчуження, є причиною девальвації особи
для самої себе, своїх рідних та близьких, суспільства, – нині викликає інтерес науковців
різних сфер наукового знання. Зважаючи
на прямий зв’язок стигматизації та протиправної поведінки, матимемо можливість
уже найближчим часом спостерігати збільшення не лише кількості, але й покращення
якості спеціальних теоретико-правових та
прикладних досліджень з означеної проблематики.

ним набором соціальних реакцій на них, як
зазначають дослідники, постає одночасно і
показником неблагополуччя особистості, і
перешкодою для сприятливого особистісного розвитку [4, c. 74].
Найбільш яскравим виявом стигматизації тієї чи іншої соціальної групи, вважаєЛ. Коробка, є дискримінація її представників, що проявляється в прямому порушенні їхніх прав. Авторка вважає, що дискримінація стигматизованих людей може бути
явною або прихованою. Явною дискримінація є тоді, коли від стигматизової людини всі відвертаються або коли офіційно,
ґрунтуючись на нормі права, таку людину
позбавляють роботи, можливості бути прийнятим на певну роботу, водити автомобіль
тощо. Прихована дискримінація знаходить
інші форми для соціального неприйняття та
ізоляції об’єктів стигматизації (наприклад,
стигматизовану людину не беруть на нову
роботу, пояснюючи це тим, що в неї недостатня кваліфікація) [4, c. 74].
Стигматизація – шлях, за яким суспільні групи самі провокують девіацію правової поведінки, підживлюючи її. Прикладом
може стати відношення суспільства до ромів. 27-30 серпня 2016 року на Львівщині
у смт. Славсько за ініціативи Львівської молодіжної громадської організації «Терніпе»
та за підтримки Ромської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження»
у соцмережі Facebook відбувся флешмоб
проти дискримінації ромів за національною
ознакою і віднесення їх до маргінальної групи. Молодь закликала суспільство і правоохоронців не ставити клеймо на всю національність, а притягувати до кримінальної
відповідальності винних за скоєння злочинів осіб, не забувати у своїй діяльності про
базові засади юридичної відповідальності,
зокрема про принцип її індивідуалізації.
Акція пройшла під гаслами: «Я ром. Але я
не злочинець», «У злочинності немає національності», «Немає поганої нації – є погані
люди» тощо.
Схожий ефект стигматизація має для дітей з «неблагополучних» та неповних сімей,
дітей, позбавлених батьківської опіки, які
на постійній основі проживають у дитячих
будинках-інтернатах, жінок, які самостійно

Висновки
Попри різноманітність наукових праць
погляди науковців в основному збігаються
з визначенням Е. Гофмана, у якому стигма
є фактичним штучно виведеним атрибутом,
який шкодить репутації особи та призводить
до зниження її статусу, веде до дискредитації. Соціальна девальвація та неприйняття держави і суспільства, а також правових
норм, які від них походять, – звичний досвід
стигматизованих осіб. Приналежність до
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стигматизованого нав’язує вторинне клеймо - клеймо девіанта.
Для операціоналізації досвіду щодо соціальної стигматизації в теорії права доцільно
було б виділити деякі теоретичні конструкції, як-от: виміри стигми (рівень, інтенсивність, період тощо), умови соціально-правового розвитку особи, умови ресоціалізації
правопорушників, контекст (зміст) стигми,
цілі стигми. Запропонований підхід дозволить оцінити взаємозв’язок між стигмою та
поведінковими проблемами людини, особливо у дитячому та підлітковому віці.
Наші дослідження довели, що стигматизація у багатьох випадках є первинною
стосовно дискримінації. Підвищення рівня
поінформованості населення про проблеми стигматизованих осіб забезпечить більш
глибоке розуміння різних соціально-правових проблем, дозволить зменшити емоційні
прояви щодо представників окремих соціальних груп, попереджувати дискримінацію
та соціальне таврування.
Важливим напрямком роботи також
вважаємо розробку нормативно-правової
бази щодо забезпечення соціальної реабілітації осіб, які стали жертвами стигматизації
і потребують допомоги. Така соціальна реабілітація зможе заблокувати вплив ярлика
девіанта, повернути особі, яка вперше вчинила правопорушення, почуття соціальної
гідності.
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willingness to implement legal requirements
and protect their interests exclusively by legal
methods, willingness to perform their own legal duties as necessary.
Political, legal and economic instability in
the state, interethnic contradictions, strict social stratification are accompanied by a crisis
of legal socialization, problems of legal integration of person into the society to which he/she
belongs. Therefore, modern legal theory raises
the question of identifying determinants, especially the factors and conditions of formation of
a person’s predisposition for illegal behavior.
Among such determinants, the phenomenon
of social stigmatization is actualized as an effect of devaluation of a person, which provokes
various deviations of legal consciousness and
legal human behavior. Stigma is a phenomenon
closely related to discrimination, unfounded,
negative, biased attitude towards a person or a
particular social group, which is why it cannot
be left out of the categorical apparatus of the
theory of legal socialization.
The devastating effects of stigmatization
require special attention from legal theorists
and practitioners. Stigmatization complicates,
often even makes it impossible for a person to
exercise his or her legitimate right or interest.
It is time to develop measures to combat social
stigma, conduct constant monitoring of the
problem, provide socio-psychological and legal
assistance to victims of stigmatization, because
stigmatization is a likely key to the development of psycho-social disorders, deviations in
legal behavior, the development of sustainable
social and legal disorientation.
Keywords: legal socialization, stigma, social
stigmatization, legal education, discrimination,
illegal behavior, crime.

АНОТАЦІЯ
Політико-правова та економічна нестабільність у державі, міжнаціональні суперечності, жорстка соціальна стратифікація
супроводжуються кризою правової соціалізації, проблемами правової інтеграції людини
в суспільство, до якого вона належить. Тому
перед сучасною правовою теорією постає питання виявлення детермінант, насамперед
чинників та умов формування в особи схильності до протиправної поведінки. З-поміж
таких детермінант актуалізується явище
соціальної стигматизації як ефект знецінення особи, що провокує різного роду девіації
правосвідомості та правової поведінки людини. Стигма - явище тісно пов’язане з дискримінацією, нічим не обґрунтованим негативним, упередженим ставленням до особи
чи конкретної соціальної групи, через що не
може бути не включеною до категоріального
апарату теорії правової соціалізації.
Ключові слова: правова соціалізація,
стигма, соціальна стигматизація, правове
виховання, дискримінація, протиправна поведінка, злочинність.
O. Paruta
STIGMATIZATION AS AN URGENT
PROBLEM OF LEGAL SOCIALIZATION:
THEORETICAL AND LEGAL ASPECT
Legal socialization of a person is mostly
studied at the intersection of legal and sociopsychological areas. Legal socialization is a
complex, contradictory and dynamic process,
which is accompanied by crises of personal development. Its result is the formation of a legal
entity with the appropriate typological set of inherent properties: with the level of knowledge
of law, the level of individual legal awareness,
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В статье акцентировано, что старение
населения обусловлено социальными и демографическими проблемами, и, как это ни
странно, развитием науки, техники, медицины и биологии, поскольку увеличивается срок
жизни людей. Указанные вызовы влияют на
все аспекты жизнедеятельности и создают
ряд нерешенных проблем в сфере правового регулирования.
Анализ современных иностранных исследований доказывают, что основным фактором старения населения является показатель
рождаемости. Это может быть следствием государственной политики относительно
требования одного ребенка в семье (КНР),
необходимостью равновесия в социальном и
экономическом развитии. Также причиной
может быть гендерная мировая политика и
рост уровня образованности населения.
Такая общественная проблема имеет
большое политическое и правовое значение.
Правовая национальная и международная
политика должна ориентироваться на указанные аспекты и корректировать правовые
нормы, с одной стороны, для стимулирования рождаемости, а с другой - действовать
эффективно для обеспечения социального и
экономического развития и преодоления проблем дискриминации лиц старшей возрастной
группы. Такая проблема приводит к серьезным проблемам фискального характера, социальных программ для пожилого возраста,
особенно в сфере пенсионного обеспечения.
Цели устойчивого развития - это план
достижения лучшего и более устойчивого буÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

дущего для всех. Они решают глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, включая
бедность, неравенство, изменение климата,
деградацию окружающей среды, мир и справедливость. В контексте этого важным вопросом является продолжение продвижения
Целей, особенно актуальны Цели № 1, 3, 5,
10.
Ключевые слова: равенство, дискриминация, старение, рождаемость, Цели устойчивого развития.
Постановка проблеми
Глобалізація породжує зміни сучасної
суспільної реальності. Подекуди виклики
мають унікальний характер, оскільки людство не має досвіду боротьби з проблемами, зумовленіими глобалізаційними чинниками. Однією серед таких є глобальне
старіння населення Землі. Станом на 2019
рік у світі налічується 703 мільйони людей
похилого віку (осіб, що досягли віку понад
65 років). У Східній та Південно-Східній Азі
мешкає найбільша кількості людей похилого віку у світі (260 млн), а також в Європі та
Північній Америці (понад 200 млн) [1,c.5].
Старіння населення зумовлено соціальними
та демографічними проблемами, та, й як це
не дивно розвитком науки, техніки, медицини та біології, оскільки збільшується термін
життя людей. Вказані виклики впливають
на всі аспекти життєдіяльності та створюють
низку невирішених проблем у сфері правового регулювання. Тому вагомо з погляду
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однієї людини. Така політика була започаткована ще у сімдесятих роках минулого століття. Вказане було мотивовано необхідністю рівноваги в соціальному та економічному
розвитку. Також причиною може бути гендерна світова політика та зростання рівня
освіченості населення. Останнє в середньому спричиняє зменшення народжуваність
на 0,3 пункти на жінку [3, c.6].
Така суспільна проблема має вагоме політичне і правове значення. Правова національна та міжнародна політика повинна
орієнтуватися на вказані аспекти та корегувати правові норми, з одного боку, для стимулювання народжуваності, а з іншого - діяти ефективно для забезпечення соціального та економічного розвитку та подолання
проблем дискримінації осіб старшої вікової
групи. Така проблема призводить до серйозних фіскальних проблем на поточний
момент, соціальних програм для літнього
віку, особливо у сфері пенсійного забезпечення.
Також принципом правової політики
має бути індивідуалізація у підходах щодо
віку. Зосередження уваги на певному віці,
наприклад 65, - це помилка. Здоров’я, інтелект та життєвий тонус важливіші за вік, і
завдяки підвищенню рівня освіти та покращення умов життя стрімко зростає і працездатність людей. Пенсійний вік у багатьох
країнах є піднятим. Пенсійний вік, податки
та виплати можуть бути на національному
рівні пов’язані із тривалістю життя для європейських країн.
Цілі сталого розвитку - це план досягнення кращого та більш стійкого майбутнього для всіх. Вони вирішують глобальні
виклики, з якими ми стикаємось, включаючи бідність, нерівність, зміну клімату, деградацію навколишнього середовища, мир
та справедливість. Старіння населення було
визнано одним із чотирьох глобальних демографічних «мегатрендів» - зростання населення, старіння населення, міжнародна
міграція і урбанізація.
Розглянемо співвідношення цілей з висвітлюваною проблемою. Безперечно, найбільшою проблемою у сфері старіння є бідність, тому ціль №1 «Покласти край бідності
скрізь у всіх її формах» особливо актуальна

науки і практики дослідити світову політику
у сфері старіння населення.
Стан дослідження
Представники сучасної юридичної науки неодноразово зверталися до питання
захисту прав та свобод людей осіб літнього
віку, зокрема такі науковці як Д. Бєлов,Ю. Бисага, Н. Дрьоміна-Волок, І. Жаровська, Г. Журавльова, М. Скорик та інші.
Проте на сьогодні проблема старіння є проблемою, що отримує нові аспекти у зв’язку
з розвитком суспільного та державно-правового життя. Тому вагомою проблемою є
висвітлення питання старіння та правового
становища осіб за віком в окремому контексті.
Метою статті є аналіз світової правової
політики у сфері старіння населення.
Виклад основних положень
Старіння населення донедавна приймалося виключно як демографічна ситуація у
світі, що вказує на збільшення тривалості
життя. Однак сучасні наукові дослідження
вказують, що загалом проблема не в цьому,
а першочергово зумовлена відсутністю пропорційного розподілу між дітьми, середнім
віком та людьми старшої вікової групи.Р. Лі та Ю. Жоу вказують на таку аргументацію. У 19-му столітті в Європій тривалість
життя жінки у середньому становила 35 років, однак при цьому середній коефіцієнт
народжуваності був 5 дітей [2, c.289]. Вони
доводять, що основним фактором старіння
населення є показник народжуваності. Історично людська популяція мала високу народжуваність, високу смертність та стабільний
віковий розподіл. Раптово народжуваність
падає з 5-6 пологів на жінку до 1,5 пологів
на жінку, в той час як тривалість життя при
народженні збільшується з 40 до 70 років.
Населення відразу починає старішати.У майбутньому цей прогрес тільки зростатиме саме тому, що народжуваність не має
тенденцій до збільшення.
Чим зумовлена така ситуація. Це може
бути наслідком державної політики. КНР
донедавна мала політику стримування народжуваності та дозволу на народження тільки
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для виконання по всьому світу проте статистика сьогодення не вказує на позитивні
тенденції. Нове дослідження, опубліковане
Світовим інститутом досліджень економіки
розвитку ООН, попереджає, що економічні
наслідки глобальної пандемії можуть збільшити глобальну бідність на півтори мільярди людей , або на 8% від загальної кількості
людського населення. Це було б уперше,
коли бідність зросла у всьому світі за тридцять років, починаючи з 1990 року. Науковцями зроблено висновок, що, «ґрунтуючись
на доказах попередніх світових криз, такі
немонетарні показники, як народжуваність
та материнська смертність, недоїдання, а також досягнення в освіті зазнали серйозного
удару. Ступінь тяжкості наслідків буде залежати від того, як довго триватиме пандемія і
як реагують національні уряди та міжнародне співтовариство. Політична реакція, яку
почали проявляти деякі національні уряди,
є надзвичайно важливою для допомоги тим,
хто не має страхування на роботі, доступу до
медичних послуг та систем догляду, наприклад, тих, хто виконує роботу в нестабільному, неформальному секторі економіки країн, що розвиваються» [4].
Ціль №3 «Здоров’я і добробут» передбачає потребу забезпечити здорове життя
та сприяти добробуту для всіх у будь-якому
віці. До пандемії було досягнуто значного
прогресу в покращенні здоров’я мільйонів
людей . Досягнуто значних успіхів у збільшенні тривалості життя та зменшенні деяких поширених проблем, пов’язаних із дитячою та материнською смертністю. Незважаючи на значний прогрес у здоров’ї матері,
у 2017 році (допандемічний період) майже
300 000 жінок померли від ускладнень,
пов’язаних з вагітністю та пологами [5].
Необхідно докласти більше зусиль для
повного викорінення широкого кола захворювань та вирішення багатьох різних постійних та нових проблем охорони
здоров’я. Зосередившись на забезпеченні
більш ефективного фінансування систем
охорони здоров’я, поліпшенні санітарії та
гігієни та розширенні доступу до лікарів,
можна досягти значного прогресу у допомозі врятувати життя мільйонів людей.
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Проте пандемічні загрози є особливо
болючі в цій сфері. Можна констатувати
глобальну кризу і нерівність між країнами.
Наприклад, найрозвинутіші країни - країни
з дуже високою категорією людського розвитку - мають у середньому 55 лікарняних
ліжок, понад 30 лікарів та 81 медсестру на
10 000 осіб, порівняно з 7 лікарняними ліжками, 2,5 лікарями та 6 медсестрами – щонайменше розвинена країна [6].
Старіння населення і гендерна рівність –
це два пов’язаних питання, тому розглядати
проблему, що склалася, необхідно також через ціль № 5 «Гендерна рівність», основною
метою якої є досягнення гендерної рівності та розширити можливості всіх жінок та
дівчат. Протягом останніх десятиліть було
досягнуто прогресу : більше дівчат ходять
до школи, менше дівчат примушують до
ранніх шлюбів, більше жінок перебувають
на керівних та обраних посадах, а закони
реформуються для досягнення гендерної
рівності. Під час пандемії знову є загроза
належного обслуговування закладами охорони здоров’я реалізації репродуктивного
права жінками та збереження репродуктивного та психологічного здоров’я. Останнє
особливо актуальне з погляду того, що насильство від партнерів та домашнє насильство значно зросло. Вагітні жінки з респіраторними захворюваннями повинні лікуватися максимально пріоритетно через підвищений ризик несприятливих наслідків,
а також дородові, новонароджені повинні
бути відокремлені від виявлених випадків
COVID-19.
Зростання кількості осіб похилого віку,
так як зменшення народжуваності, потребує подолання проблеми бідності через забезпечення можливості економічного добробуту людей. Тому ціль №8 «Повна та
продуктивна зайнятість та гідна робота»
також стосується досліджуваної проблематики. COVID-19 порушив мільярди життів і
поставив під загрозу світову економіку. Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що
глобальна рецесія буде такою ж сильною, як
і гіршою, ніж у 2009 році. У міру наростання
втрат робочих місць Міжнародна організація праці підрахує, що майже половина сві22
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вим питанням є продовження просування
Цілей, особливо актуальними є Цілі № 1, 3,
5, 10.

тової робочої сили ризикує втратити засоби
до існування [7].
І наостанок. Ціль №10 «Скорочення нерівності». Зростання світового населення
призводить до дискримінації за віковою
ознакою, тому рівність у всіх сферах, у тому
числі вказаній, є актуальним питанням розвитку держави і особисто блага людини. Нерівність у країнах та між ними є постійним
приводом для занепокоєння. Незважаючи
на деякі позитивні ознаки щодо зменшення нерівності в деяких вимірах, таких як
зменшення відносної нерівності доходів у
деяких країнах та надання преференційного торгового статусу, що приносить користь
країнам з нижчими доходами, нерівність усе
ще зберігається .
COVID-19 поглибив сучасну нерівність,
вразивши найбідніші та найуразливіші громади. Це поставило в центрі уваги економічну нерівність та неміцні мережі соціального
захисту, через які вразливі громади несуть
тягар кризи. У той же час соціальна, політична та економічна нерівність посилили
наслідки пандемії [8].
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Висновки
Старіння населення зумовлено соціальними та демографічними проблемами, та, й
як це не дивно, розвитком науки, техніки,
медицини та біології, оскільки збільшується термін життя людей. Вказані виклики
впливають на всі аспекти життєдіяльності
та створюють низку невирішених проблем у
сфері правового регулювання.
Аналіз сучасних іноземних досліджень
доводять, що основним фактором старіння
населення є показник народжуваності. Це
може бути наслідком державної політики
щодо вимоги однієї дитини в сім’ї (КНР), необхідністю рівноваги в соціальному та економічному розвитку. Також причиною може
бути гендерна світова політика та зростання
рівня освіченості населення.
Цілі сталого розвитку - це план досягнення кращого та більш стійкого майбутнього для всіх. Вони вирішують глобальні
виклики, з якими ми стикаємось, включаючи бідність, нерівність, зміну клімату, деградацію навколишнього середовища, мир
та справедливість. У контексті цього важли23
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АНОТАЦІЯ
У статті акцентовано, що старіння населення зумовлено соціальними та демографічними проблемами, та, й як це не дивно,
розвитком науки, техніки, медицини та біології, оскільки збільшується термін життя
людей. Вказані виклики впливають на всі
аспекти життєдіяльності та створюють
низку невирішених проблем у сфері правового
регулювання.
Аналіз сучасних іноземних досліджень доводить, що основним фактором старіння населення є показник народжуваності. Це може
бути наслідком державної політики щодо вимоги однієї дитини в сімї (КНР), необхідністю рівноваги в соціальному та економічному
розвитку. Також причиною може бути гендерна світова політика та зростання рівня
освіченості населення.
Така суспільна проблема має вагоме політичне і правове значення. Правова національна та міжнародна політика повинна
орієнтуватися на вказані аспекти та корегувати правові норми, з одного боку, для стимулювання народжуваності, а з іншого - діяти
ефективно для забезпечення соціального та
економічного розвитку та подолання проблем дискримінації осіб старшої вікової групи. Така проблема призводить до серйозних
фіскальних проблем на поточний момент,
соціальних програм для літнього віку, особливо у сфері пенсійного забезпечення.
Цілі сталого розвитку - це план досягнення кращого та більш стійкого майбутнього
для всіх. Вони вирішують глобальні виклики, з якими ми стикаємось, включаючи бідність, нерівність, зміну клімату, деградацію
навколишнього середовища, мир та справедливість. У контексті цього важливим питанням є продовження просування Цілей,
особливо актуальними є Цілі № 1, 3, 5, 10.
Ключові слова: рівність, дискримінація,
старіння, народжуваність, Цілі сталого розвитку.
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SUMMARY
Global legal policy on population aging: global
challenges in the context of the Sustainable Development Goals
The article emphasizes that the aging population is due to social and demographic problems,
and how it is not surprising development of science,
technology, medicine and biology, as it increases the
life expectancy. These challenges affect all aspects
of life and create a number of unresolved issues in
the field of legal regulation.
Analysis of modern foreign research shows that
the main factor in population aging is the birth
rate. This may be a consequence of the state policy on the requirement of one child in the family
(PRC), the need for balance in social and economic
development. Gender world politics and rising public education may also be the cause.
Such a social problem has significant political
and legal significance. National and international
legal policies should focus on these aspects and adjust legal norms on the one hand to stimulate the
birth rate, and on the other hand to act effectively
to ensure social and economic development and
overcome discrimination against older people. This
problem leads to serious fiscal problems at the moment, social programs for the elderly, especially in
the field of pensions.
Sustainable development goals are a plan to
achieve a better and more sustainable future for
all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. In this
context, it is important to continue to promote the
Goals, especially Goals № 1, 3, 5, 10.
Key words: equality, discrimination, aging,
fertility, Sustainable Development Goals.
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стави стверджувати, що кожна країна пройшла власний і певною мірою унікальний
шлях. Не стала винятком і Англія, де вперше з’явилися акти, якими закріплювалися
соціальні, економічні й політичні права. Зумовлено це, як випливає з вищенаведеного,
передусім особливістю англійської правової
системи та її безперервним і поступальним
розвитком.
Спираючись на сказане, цілком логічною є теза про те, що і такий інститут, як
винятковий стан також має тривалу історію
і вирізняється певними особливостями. Зауважимо, що саме з огляду на сучасні події
у світі його вивчення викликає інтерес, бо
введення виняткового стану обмежує конституціоналізм. Так, дослідженню цього
питання присвячено праці багатьох представників юридичної науки: В. М. Гессена,А. Дайсі, В. А. Томсінова, В. Кан та ін. Проте, на нашу думку, розвиток такого інституту, як винятковий стан за англійським правом потребує більш детального розгляду й
поглибленого аналізу, що дозволить вирішити багато питань.

У статті, спираючись на думки науковців
і приписи нормативних актів, переважно англійського права, вивчено суть, особливості запровадження, основні риси такого інституту
конституційного права, як винятковий стан.
Розглянуто зародження й розвиток цього інституту в Англії, механізм обмеження прав
людини і громадянина під час його дії, проаналізовано підходи до тлумачення поняття «винятковий стан». Розкрито особливості прийняття і застосування нормативно-правових
актів конституційного характеру.
Ключові слова: надзвичайний стан, воєнний стан, історія, обмеження прав людини,
диктатура.
Вступ
Як відомо, поняття «конституціоналізм», яке використовується на позначення політико-правового явища і розуміється
переважно як система ідей, доктрин і уявлень про політико-правові цінності сучасного державно-організованого суспільства
в органічній єдності з теорією і практикою
здійснення керівництва державою на основі і відповідно до Конституції, входить у науковий обіг із початку ХХ століття. Однак,
незважаючи на тривалий період існування,
на цей час у юридичній літературі немає
якогось єдиного уніфікованого підходу до
його визначення, що пояснюється тим, що
зміст теоретичних напрацювань залежав від
політичного режиму. До речі, саме останній
впливав на становлення конституціоналізму в тій чи іншій державі. Вказане дає під-

Виклад основного матеріалу
Висвітлення питання вбачається за доцільне розпочати зі слів англійського філософа Джона Локка, який ще в 1690 році у
своїй праці «Два трактати про правління»
вказував на можливість виникнення таких
складних обставин, для подолання яких
владі будуть потрібні такі дискреційні повноваження, яких немає у законодавця [1].
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Щоправда, Локк мав на увазі ширше коло
ситуацій, а не лише ведення воєнних дій.
На думку Локка, застосування таких повноважень можливе, якщо це сприятиме суспільному благу. Саме за концепцією Локка
розвивався інститут виняткового стану як
Англії, так і континентальної Європи в цілому.
У 1908 році В. М. Гессен у свої монографії «Виняткове положення» сформував догматичну конструкцію виняткового стану, у
якій навів визначення поняття цього інституту[2]. Так, на його думку, під винятковим
положенням (за нашою термінологією «станом») розуміється сукупність виключних
повноважень, у чому б вони не полягали,
наданих урядовій владі, у разі виникнення обставин, які загрожують зсередини або
ззовні існуванню держави. Зазначені повноваження стосуються багатьох сфер суспільних відносин: соціальних, політичних, економічних та ін. [2, c. 74].
У європейських державах інститут виняткового стану первісних своїх рис набув
відразу після перших спроб обмеження абсолютизму, що мало місце в Англії. Як відомо, абсолютний характер влади короля
був обмежений під тиском загальнонаціонального руху, що знайшло відображення у
«Великій хартії вольностей» (Magna Charta
Libertatum) 1215 року [3, c. 323]. «Вперше
сам король був зв’язаний законом», – зауважив Уїнстон Черчіль. «Основоположна ідея
верховенства закону... була звеличена цим
документом і перетворена на національну
доктрину»[4].
У Хартії вперше закріплювалися політичні, соціальні й економічні права людини
і низка їх гарантії: гарантії правосуддя, розслідування злочинів у розумні строки, право
народу визначати податки. Варто згадати й
презумпцію невинуватості. Так, у ст. 39 Хартії містилося наступне положення: «Жодна
вільна людина не буде оштрафована або замкнена до в’язниці, або позбавлена володіння, або якимось іншим чином обездолена,
ми не підемо до неї й не відправимо по неї,
тільки як за законним рішенням рівних їй (її
перів) і за законом країни» [5].
Проте, як стверджував свого часуА. Дайсі, у житті кожної країни «трапляютьÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

ся періоди смути або вторгнення, коли заради збереження самої законності необхідно
порушити норми права» [6, с. 413].
Перші приписи, що стосувалися ситуацій
надзвичайного характеру, з’явилися в Англії в епоху пізнього Середньовіччя, згідно з
ними проводилася мобілізація, змінювалося
мілітарне формування, а для населення вводилися додаткові податки. Зокрема, у 1634
році Карлом І започатковано такий податок,
як «Корабельні кошти» (англ. – Ship money,
далі – Закон), а кошти від нього спрямовувалися на розвиток і будівництво флоту. Цим
Законом на прибережні міста, що постачали
раніше судна для королівського флоту, покладався обов’язок вносити замість цього
гроші до державної скарбниці, на які влада
будувала і споряджала судна. Цей захід запроваджено у зв’язку з постійним ухилянням прибережних міст від сплати податку і
дуже поганою якістю кораблів, які постачалися. При цьому Закон було прийнято без
згоди парламенту, що призвело до гострої
реакції у різних прошарках суспільства.
У правовому полі така реакція знайшла
прояв у судовій справі проти відомого політичного діяча й заможного землевласника міста Бакінгемшир Джона Хемпдена та
його соратників. Його позбавили волі за
наказом Таємної ради Великої Британії на
підставі відмови сплачувати корабельний
податок. Після цього Хемпден звернувся до
королівського суду з клопотанням про видачу йому Habeas Corpus. Наказ був виданий,
але з відгуком доглядача: «Вони (Хемпден
та ін.) були піддані арешту внаслідок розпорядження Таємної ради, що не повідомила
йому (доглядачеві) ні про яку певну причину їх затримання, крім того, що вони були
заарештовані за спеціальним наказом Його
Величності». Перед судом постало питання,
чи є це достатньою підставою для залишення затриманих осіб під вартою?
У процесі взяли участь кращі юристи
того часу, аргументи котрих ґрунтувалися
переважно на нормі статті 39 Хартії і численних пізніших статутах, виданих на забезпечення більш точного дотримання цієї
статті. Також вони вказували на ряд прецедентів, у яких особи, заарештовані за приписом Таємної ради або навіть за спеціаль26
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ним наказом короля, були звільнені на підставі Habeas Corpus [7].
Тоді суд висловився проти звільнення
Хемпдена та інших, але вже у 1628 році Палата громад прийняла наступні резолюції:
1) «Жодна вільна людина не може бути арештована чи поміщена у в’язницю або іншим
чином якось обмежена у своїй свободі за наказом короля чи Таємної ради тощо, якщо
не буде вказана будь-яка законна підстава
арешту, затримання або обмеження у свободі. 2) У наказі Нabeas Corpus не може бути
відмовлено нікому; він повинен бути виданий на прохання будь-якої людини, яка піддається арешту, затриманню або будь-якому
обмеженню внаслідок наказу від короля,
Таємної ради або будь-кого іншого. 3) Якщо
вільна людина буде арештована та поміщена у в’язницю, або інакше як-небудь обмежена у своїй свободі наказом короля, Таємної ради або кого-небудь іншого, причому
не буде вказана передбачена законом ґрунтовна тому підстава, і якщо це буде встановлено на підставі Нabeas Corpus, виданого
такій особі, то вона повинна бути або зовсім
звільнена, або відпущена на свободу під заставу». Ці резолюції набули загальної назви
«Петиція про право» (Petition of Right), що
в подальшому мала статус «Другої Великої
хартії» [8, c. 71].
Під час наступного слухання справи у
1637 році адвокати Хемпдена стверджували,
що оподаткування – це король, який збирається навколо парламенту і намагається
вичавити гроші з Англії, тоді як захисники
короля припускали, що ці податки необхідні для оборони й безпеки Англії. Суд визнав
справедливою санкцію, накладену на Хемпдена [9].
Як наслідок, прецедент встановив право
Корони вживати заходів, «які абсолютно та
терміново необхідні у зв’язку із вторгненням
у країну чи при наявності інших надзвичайних обставин», і закріпив право короля «судити про те, чи виправдовує надзвичайна
ситуація використання ним прерогативних
повноважень із вишукування засобів для боротьби з небезпекою».
Крім справи Хемпдена, у цей період
прийнято багато інших судових рішень, які
регламентували право держави у разі ви-

никнення небезпечних обставин, застосовувати широкий спектр адміністративного
інструментарію для подолання кризи.
У 1679 р. англійським парламентом було
прийнято Habeas Corpus Act, що мав процесуальний характер. Його назва походить
від словосполучення «Habeas Corpus ad
Subjiciendum» (Судовий наказ про передачу арештованого до суду – лат.) – першого
рядка наказу суду про доставку арештованої
особи. Акт регламентував арешт і привід до
суду обвинувачуваного у скоєнні правопорушення і надав суду право контролювати законність такого приводу [10].
Варто зазначити, що сама процедура Habeas Corpus набула свого практичного значення ще у ХІІ ст., але мала суттєвий недолік, а саме відсутність відповідальності суддів за невидачу такого акта, що призводило
до затягування строків видачі або взагалі
його невидачі. Із прийняттям Habeas Corpus Act цю проблему було вирішено шляхом
надання обвинуваченому права звернення
до Королівського суду з клопотанням про
видачу йому Writ of Habeas Corpus Act, метою якого вважалася доставка затриманого
до суду. Таким чином, слухання справи проходило у найкоротші строки, а результатом
було звільнення такої особи з-під варти або
можливість відпустити її на поруки.
Повертаючись до теми обмеження прав
людини під час запровадження виняткового стану, вбачається за доцільне зупинитися
на характері таких обмежень. Так, дослідник у сфері застосування Habeas CorpusВ. Ф. Дерюжинський писав, що одним із
важливих засобів обмеження прав англійців
було припинення дії Habeas Corpus Act, що
відбувалося неодноразово. Причиною такого припинення виступало введення в дію
виняткового стану у країні [11].
Перший акт припинення дії (далі –
Акти про припинення) датується 1689 роком і має назву: «Акт про уповноваження
Його Величності затримувати та піддавати
ув’язненню таких осіб, якщо вона матиме
ґрунтовну підставу підозрювати у злому
умислі проти уряду». Акти 1695 та 1746 років містили норми, спрямовані на протидію
закупівлі коней з революційною метою. Акт
від 1795 року скасував свободу зібрання,
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оскільки кожен політичний мітинг потребував подання відповідної заявки до з’їзду
світових суддів. Як показала практика, судді мали змогу відмовити, вмотивувавши це
«презирством, що породжувало ненависть
до особи чи Її Величності, чи до законного
уряду, чи до Конституції Британського Королівства». За невиконання наказу суду про
розпуск зібрання винні особи засуджувалися до страти. На відміну від цього, Акт 1819
року, маючи таку ж саму диспозицію, передбачав більш м’яку санкцію, у ньому страту
замінено на семирічне заслання [2, c. 142].
Крім того, Акти про припинення давали можливість правоохоронним органам
за наказом королівської Таємної ради, підписаним не менш ніж шістьма її членами,
утримувати осіб, затриманих за підозрою у
державній зраді, до відновлення дії Habeas
Corpus Act без права бути відпущеним на
поруки. Такий порядок стосувався тільки
осіб, затриманих за підозрою у державній
зраді. Жоден суддя не мав права здійснювати судочинство над обвинуваченими інакшим чином, ніж за наказом королівської Таємної ради.
Як зазначав В. М. Гессен, такі наслідки
наставали в результаті припинення тільки
статті 7 Habeas Corpus Act, що регламентувала право осіб на розгляд судової справи у
чітко визначений проміжок часу. Щодо осіб,
які обвинувачуються у державній зраді, суть
приписів законодавчих актів про припинення Habeas Corpus Act стосовно них полягає в тому, що судові справи, відкриті з підстав звинувачення їх у зраді, взагалі можуть
не розглядатися до того часу, поки акт про
припинення не вичерпає строку дії. По закінченні ж такої дії їх справи повинні бути
розглянуті або ж такі особи відпущені на
свободу [2, c. 144].
Хоча і правова природа такого механізму є доволі зрозумілою, на практиці досить часто під прикриттям звинувачення у
«зраді» затримували осіб із політичних мотивів. Таких «політичних опонентів» правоохоронні органи затримували, не маючи
достатніх доказів їх вини або вмотивовуючи
показаннями агентів, які, звісно ж, не могли
бути надані суду.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

Щоправда, особи, винні у затриманні таких «неблагодійних членів соціуму», піддавалися кримінальному переслідуванню, що
не завжди приводило до вироку суду. Відбувалося це внаслідок застосування Короною
інституту індемнитетного біллю, який, будучи прийнятим парламентом, легітимізував
поведінку, яка в звичайному житті суспільства визнавалася протиправною.
Зауважимо, що стосовно цього цілком
логічним видається висновок, який зробив
В. М. Гессен. У своїй праці «Виняткове положення» він наголосив, що припинення
Habeas Corpus Act завжди має своїм наслідком протизаконне позбавлення волі за наявності лише підозри в політичній неблагонадійності більш чи менш значного кола
громадян. Гессен погодився з думкою Дайсі,
який вважав, що саме з цього і випливає загальна мета такого припинення [2, c. 145].
Акти про припинення жодних інших
повноважень адміністрації не надавали, на
відміну від «Знаряддя управління» 1653 р.,
прийнятого під час протекторату Олівера
Кромвеля.
Передумовою ухвалення «Знаряддя
управління» стала гостра політична криза,
у результаті якої було страчено короля Англії Карла І. Індепенденти відмовилися від
монархії й пішли на встановлення такого
державного устрою, який прийнято називати республікою. Палата общин проголосила
себе вищою владою у країні. Крім того, прийнято закони про ліквідацію Палати лордів
і позбавлення королівського звання. Головну роль у керуванні республікою (1649 –
1653) у період індепендентської відігравала
Державна рада, яка мала ознаки виконавчого органу влади. Офіційно про створення
нової держави було проголошено 19 травня
1649 року.
У грудні 1653 р. Кромвель був призначений Лордом-протектором Англії, Шотландії
та Ірландії. Крім того, прийнято нову Конституцію – «Знаряддя управління». Згідно
з нею вищу довічну владу отримував Кромвель, який на посаді протектора очолював
збройні сили, проводив зовнішню політику
і мав право вето. Протекторат став, по суті,
військовою диктатурою [12, c. 184].
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повноважень зумовлено головною метою
попереднього державного перетворення,
а саме виходом із політичної й фінансової
кризи, збереженням Англії і захистом від
внутрішнього й зовнішнього ворога. З другого – усю владу, користуючись нестабільністю у державі, було централізовано лордом, як наслідок, значною мірою звужено
поняття «англійська свобода» і знівельовано
незалежність і самостійність парламенту як
найвищого законодавчого органу.
Обставини, за яких зсередини і ззовні виникала загроза існуванню Англії, зумовили
необхідність введення жорсткого управління державою з централізацією влади у руках
протектора, назва посади якого і походила
від англійського protect, тобто захист. Головний документ за авторством Протектора –
«Знаряддя управління», будучи прийнятим
за таких обставин, набув статусу надзвичайного, та що не характерно для такого виду
документів, він був безстроковим.
Варто додати, що, на думку Агамбена,
демократія, яка знаходиться під охороною,
вже не є демократією, а парадигма конституційної диктатури швидше функціонує як перехідний стан, що неминуче приведе до встановлення тоталітарного режиму [14, c. 29].Аналізуючи внутрішні перетворення в Англії з прийняттям «Знаряддя управління»
Кромвеля, можна зробити висновок, що у
країні було встановлено військову диктатуру.

«Знаряддя управління» закріпило в Англії принцип «змішаного правління» (монархія, аристократія і демократія) на чолі з
лордом-протектором. Лорд-протектор обирався довічно і здійснював свої повноваження за сприяння Державної Ради.
Так, лорду-протектору надавалися повноваження з:
а) призначення на посади (цивільні й
військові);
б) командування збройними силами;
в) помилування (за винятком вбивства і
зради);
г) представництво країни на міжнародній арені;
д) перегляд законопроєктів, прийнятих
парламентом.
Він також виконував ряд інших функцій.
Стосовно ж законодавчої гілки влади
вкажемо, що за Конституцією річна сесія
Парламенту повинна була тривати не менше п’яти місяців, а правління без парламенту не могло тривати більше трьох років.
Також для кандидатів до Парламенту встановлювався віковий ценз (21 рік) і майновий
ценз – 200 фунтів стерлінгів. Варто зауважити, що введення такого майнового цензу зумовило усунення від політики більшості населення, а це, у свою чергу, сприяло тому,
що у першому Парламенті протекторату
були представлені лише дворяни.
Кожен наступний парламент міг скликатися не раніше ніж через три роки з часу
розпуску попереднього, а парламентська сесія повинна була становити не більше п’яти
місяців [13].
Також в одній зі статей Конституції було
закріплено, що шерифи і мери після виборів до парламенту мають надати список обраних із підписами як самих обраних, так і
виборців, у якому обов’язково повинно бути
записано, що обрані представники не матимуть права змінювати систему управління. Влада лорда-протектора була обмежена
парламентом, а в період між його сесіями –
Державною Радою. Діяльність трьох вищих
органів – протектора, парламенту і Ради –
не була конкретно визначеною.
Лорд-протектор виступив у ролі захисника держави і її форми правління. З одного боку, надання йому таких дискреційних

Висновки
Підсумовуючи наведене, вкажемо, що
свого часу Шарль-Луї де Монтеск’є слушно
зазначив: «Досвід найвільніших народів, які
будь-коли існували на землі, змушує мене
визнати, що трапляються випадки, коли потрібно на деякий час накинути на свободу
покривало, як колись покривали статуї богів» [2, с. 64].
Як видно, розглянутий період в історії
Королівства характеризується проголошенням прав людини, з одного боку, і їх обмеженням під час складних обставин – з іншого. Неефективний механізм гарантування
прав людини призводив до постійного їх
порушення. Норми Habeas Corpus Act неодноразово припинялися, що давало короні
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можливість усувати політичних опонентів
правлячої верхівки, а це, у свою чергу, мало
наслідком виникнення затяжної політичної
кризи.
Закріплення «Знаряддя управління» на
конституційному рівні усунуло від влади велику кількість населення і встановило військову диктатуру. Обмеження прав і свобод
людини і громадянина виявилися необґрунтованими, що підтверджує посилення вже
існуючої політичної й економічної кризи.
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У статті проведений юридичний аналіз деяких міжнародних договорів та наявних форматів співпраці, які використовувалися, використовуються або можуть у майбутньому
використовуватися Російською Федерацією з
метою завдання шкоди національним інтересам України на морі.
Автором статті проведено дослідження
питань законності фактичного продовження Російською Федерацією постійного членства Союзу Радянських Соціалістичних Республік у Раді Безпеки Організації Об’єднаних
Націй, а також членства у Дунайській Комісії.
Проаналізовані формати співпраці у
рамках Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (BLACKSEAFOR) і
операції «Чорноморська гармонія» в контексті визначення загроз національній безпеці
України у сфері морської діяльності.
Окрему увагу приділено Договору між
Україною та Російською Федерацією про
співробітництво у використанні Азовського
моря і Керченської протоки від 2003 року
та правовому статусу Азово-Керченської акваторії.
За результатами проведеного юридичного аналізу були зроблені висновки з приводу
того, що незаконне фактичне продовження
РФ постійного членства СРСР у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, членство
РФ у Дунайській Комісії, формати співпраці у рамках Чорноморської Групи ВійськовоМорського Співробітництва і операції «Чорноморська гармонія», а також Договір між

Україною та Російською Федерацією про
співробітництво у використанні Азовського
моря і Керченської протоки від 2003 року
є загрозами національній безпеці України у
сфері морської діяльності.
Ключові слова: воєнна окупація, агресія,
міжнародний договір, національна безпека у
сфері морської діяльності, правонаступництво, Рада Безпеки Організації Об’єднаних
Націй, Дунайська Комісія, BLACKSEAFOR,
Чорноморська гармонія, Керченський Договір.
Загальновідомо, що внаслідок воєнної
окупації Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя, а також інших численних протиправних дій Російської Федерації, Україна не контролює переважної частини свого сектору (територіального моря
та виключної економічної зони) Чорного і
Азовського морів – близько 100 тис. км2 із
137 тис. км2 загальної площі українських
морських просторів.
РФ перешкоджає доступу України до
родовищ газу та нафти, а також рибних ресурсів, що знаходяться в межах окупованої
частини українського сектору Чорного та
Азовського морів.
Держава-агресор також проклала підводні силові кабелі, збудувала Керченський міст та підводний газопровід через
Керченську протоку з території РФ до
Кримського півострову без згоди України.
Водночас, частиною першою статті 3
Закону України «Про забезпечення прав
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і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України»
[1] передбачено, що для цілей цього закону тимчасово окупованою територією вважається:
1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;
2) внутрішні морські води та територіальне море України навколо Кримського
півострова, територія виняткової (морської) економічної зони України вздовж
узбережжя Кримського півострова та
прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади
України відповідно до норм міжнародного
права, Конституції та законів України;
3) надра під територіями, зазначеними
у пунктах 1 і 2, і повітряний простір над
цими територіями.
Пунктом а) статті 3 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (ХХІХ) «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року [2] визначено, серед іншого, що вторгнення або
напад збройних сил держави на територію
іншої держави або будь-яка воєнна окупація, який би тимчасовий характер вона не
мала, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави
або її частини, незалежно від об’явлення
війни, з урахуванням та відповідно до положень статті 2 цієї резолюції, кваліфікується у якості акту агресії.
Отже, необхідно звернути увагу на
статтю 1 Закону України «Про національну безпеку України» [3], приписом якої
встановлено, що стратегія воєнної безпеки
України - документ, у якому викладається
система поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних
конфліктів, принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави до
можливого воєнного конфлікту, а також
на застосування воєнної сили для захисту
державного суверенітету, територіальної
цілісності, інших життєво важливих національних інтересів.
25 березня 2021 року Указом Президента України № 121/2021 була затверÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

джена Стратегія воєнної безпеки України
[4], якою визначено, що на регіональному
рівні найбільш загрозливим аспектом є
ймовірність дестабілізації ситуації на Балканах, у Балтійському та Чорноморському
регіонах, на Кавказі та у Східній Європі,
серед іншого, внаслідок перешкоджання
Російською Федерацією вільному судноплавству в Чорному і Азовському морях.
Стратегією воєнної безпеки України
також встановлено, що під час формування та реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони і військового
будівництва враховуються також і протиправні дії РФ в акваторіях Азовського та
Чорного морів, що перешкоджають судноплавству та вимагають застосування Україною комплексу непрямих дій, перегляду
двосторонніх угод та наявних форматів
співпраці, які використовуються Росією з
метою завдання шкоди національним інтересам України.
У контексті цієї статті проведено аналіз основних, на думку автора, міжнародних договорів та форматів співпраці і взаємодії з РФ у сфері морської діяльності, а
саме: Статуту Організації Об’єднаних Націй, вчиненого у місті Сан-Франциско 26
червня 1945 року [5], Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, підписаної
у місті Бєлград 18 серпня 1948 року [6],
Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва,
підписаної у місті Стамбулі 2 квітня 2001
року [7], ратифікованої з заявою Законом
№ 948-IV від 5 червня 2003 року [8], Протоколу між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил
Турецької Республіки про співробітництво
з питань обміну інформацією у рамках
операції «Чорноморська гармонія», підписаного 17 січня 2007 року [9], Договору
між Україною та Російською Федерацією
про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаного у місті Керчі 24 грудня 2003 року
[10], ратифікованого Законом України №
1682-IV від 20 квітня 2004 року [11], а також деяких фактичних обставин з метою
визначення явищ, тенденцій і чинників,
що унеможливлюють чи ускладнюють або
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не окрема республіка - РРФСР чи Російська Федерація є одним з п’яти постійних
членів Ради Безпеки ООН.
Окрім цього, Статутом ООН взагалі не
передбачена можливість зміни або продовження постійного членства у РБ ООН однієї країни іншою.
Також, у Конституції (Основному Законі) Союзу Радянських Соціалістичних Республік, прийнятої 7 жовтня 1977 року [13],
було встановлено, серед іншого, наступне:
1) СРСР – це єдина союзна багатонаціональна держава, утворена на основі
принципу соціалістичного федералізму,
у результаті вільного самовизначення націй і добровільного об’єднання рівноправних радянських соціалістичних республік
(стаття 70);
2) територія Союзу є єдиною і включає території радянських республік. Суверенітет СРСР поширюється на всю його
територію (стаття 75);
3) віданню Радянського Союзу в особі його найвищих органів державної влади і управління, серед іншого, підлягають: представництво СРСР у міжнародних
відносинах; зв’язки СРСР з іноземними
державами і міжнародними організаціями; встановлення загального порядку і
координація відносин союзних республік
з іноземними державами і міжнародними
організаціями, а союзна республіка (у т.ч.
РРФСР) має право вступати у відносини з
іноземними державами, укладати з ними
договори і обмінюватися дипломатичними
і консульськими представниками, брати
участь у діяльності міжнародних організацій (статті 73 та 80);
4) кожна союзна республіка - суверенна радянська соціалістична держава, яка
об’єдналася з іншими радянськими республіками в СРСР (стаття 76);
5) за кожною союзною республікою
зберігається право вільного виходу з Союзу (стаття 72).
Тобто СРСР був державою. Водночас,
кожна з союзних республік мала свій власний статус окремої держави.
Як наслідок, згідно із Конституцією
Союзу РРФСР була окремою від СРСР
країною, яка мала право вільного виходу

можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інте-ресів на морі,
сталий розвиток України як морської держави.
Вважаємо доцільним почати юридичний аналіз з питання фактичного продовження РФ постійного членства Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі
- Радянського Союзу, Союзу або СРСР) в
органі, від рішень якого безпосередньо
залежить не тільки національна безпека
України, а й безпека Чорноморського регіону та всього світу - Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН). Саме на
цей ключовий орган Членами Організації
Об’єднаних Націй покладено головну відповідальність за підтримку міжнародного
миру та безпеки.
Але не зважаючи на високу місію РБ
ООН, представники нашої держави були
вимушені називати реагування РБ ООН
на конфлікти, загострення ситуації й порушення міжнародного права «повільним
і непослідовним», передусім, через зловживання окремими постійними членами,
зокрема Росією, правом вето.
Так, представник України при ООН
Володимир Єльченко як приклади назвав ситуацію з нехтуванням міжнародних
норм з боку Росії, її агресії проти України,
а також зловживання нею правом вето в
РБ ООН. Пан Єльченко нагадав, що Москва використовує «реваншистську політику» й застосовує військову силу проти інших держав ще з 1990-х років, у тому числі
проти Молдови, Грузії і України [12].
Та чи є у Росії правові підстави бути
постійним членом РБ ООН замість Радянського Союзу? Почнемо з історико-правових аспектів цього питання.
Так, у 1945 році Білоруська Радянська Соціалістична Республіка, Українська
Радянська Соціалістична Республіка та
СРСР, серед інших країн, стали державами – засновницями ООН. Слід додати, що
Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка (РРФСР) статусу країни – засновниці ООН ніколи не мала.
Водночас, чинною редакцією статті 23
Статуту ООН встановлено, що саме Союз
Радянських Соціалістичних Республік, а
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Біловезькою Угодою констатовано, що
Союз, як суб’єкт міжнародного права та
геополітична реальність, припиняє своє
існування.
Також цей міжнародний договір визначив, що на територіях держав-підписантів не дозволяється застосування норм
колишнього СРСР, а діяльність органів
колишнього Союзу на територіях держав
– членів Співдружності Незалежних Держав (СНД) припиняється.
Окрім цього, Біловезькою Угодою
встановлено, що Білорусь, РФ та Україна гарантують виконання міжнародних
зобов’язань, що випливають для згаданих
держав із договорів та угод колишнього
СРСР.
У свою чергу, 21 грудня 1991 року 11
незалежних держав – колишніх республік
Союзу, у тому числі Республіка Білорусь,
РФ та Україна, підписали Алма-Атинську
декларацію [17], якою ще раз підтверджено, що з утворенням СНД припиняє своє
існування СРСР. Усі підписанти Декларації також гарантували відповідно до своїх
конституційних процедур виконання міжнародних зобов’язань, що випливають із
договорів і угод колишнього СРСР.
Цього ж дня, 21 грудня 1991 року, Рада
Глав Держав СНД прийняла рішення про
те, що держави СНД «…підтримують Росію в тому, щоб вона продовжила членство
СРСР в ООН, включаючи постійне членство в Раді Безпеки, та інших міжнародних організаціях…» [18].
Але, як вбачається зі змісту рішення Ради Глав Держав СНД, цей документ був вчинений лише одинадцятьма з
п’ятнадцяти суб’єктів колишнього СРСР,
без участі та згоди самого Радянського Союзу, а також вже після припинення існування самого Союзу.
26 грудня 1991 року Рада Республік
Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік прийняла Декларацію у зв’язку із створенням Співдружності
Незалежних Держав № 142-Н [19], якою
констатувала припинення існування Радянського Союзу як держави і суб’єкта
міжнародного права у зв’язку із створенням СНД та, серед іншого, запропонувала

з Союзу держав. Водночас, Конституцією
СРСР правонаступництво СРСР не передбачено.
4 грудня 1991 року держави, які є чи
були суб’єктами Союзу, і сам Радянський
Союз, як держава-попередниця, «…враховуючи необхідність кардинального перегляду всього комплексу відносин між державами, що входили до складу СРСР…»,
уклали у Москві Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного
боргу та активів СРСР (далі – Московський
Договір) [14].
Для цілей Московського Договору
його сторони визначили, що «правонаступництво держав» означає зміну однієї
держави іншою у несенні відповідальності
за міжнародні відносини будь-якої території, а «момент правонаступництва держав»
означає дату зміни державою-наступницею держави-попередниці у несенні відповідальності за міжнародні відносини
стосовно території, що є об’єктом правонаступництва держав.
Відповідно до статті 4 Московського
Договору сторони погодились на те, що
частки суб’єктів колишнього СРСР (слід
звернути особливу увагу саме на це словосполучення – «колишнього СРСР») у загальній сумі Боргу й Активах складають:
- Російська Радянська Федеративна
Соціалістична Республіка – 61,34 %;
- Україна – 16,37 %;
- Республіка Білорусь – 4,13 %;
- Казахська Радянська Соціалістична
Республіка – 3,86 %;
- Республіка Грузія – 1,62 % тощо.
Слід звернути особливу увагу й на ту
обставину, що Московським Договором
зміна СРСР Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою у
міжнародних організаціях, у тому числі у
РБ ООН, не передбачена.
А вже 8 грудня 1991 року між Республікою Білорусь, РФ та Україною
була вчинена у Мінську Угода про
створення
Співдружності
Незалежних Держав (далі - Біловезька Угода)
[15], що була ратифікована Україною
10 грудня 1991 року із застереженнями
[16].
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рацією в РБ ООН законно, може поставити
Міжнародний Суд ООН шляхом винесення консультативного висновку, зокрема,
на запит Генеральної Асамблеї ООН в порядку, передбаченому статтею 96 Статуту
ООН та Глави IV Статуту Міжнародного
Суду, який є складовою частиною Статуту
ООН [20].
У рамках цієї статті необхідно звернути увагу на членство Російської Федерації
в іншій дуже впливовій міжнародній організації - Дунайській Комісії. Але почнемо
розгляд цього питання також з аналізу історико-правових аспектів.
Так, 18 серпня 1948 року у місті Бєлграді Союз Радянських Соціалістичних
Республік, Народна Республіка Болгарія,
Угорська Республіка, Румунська Народна Республіка, Українська Радянська Соціалістична Республіка, Чехословацька
Республіка і Федеративна Народна Республіка Югославія, бажаючи забезпечити
вільне судноплавство на Дунаї відповідно
до інтересів і суверенних прав придунайських країн, а також з метою зміцнення
економічних і культурних зв’язків придунайських країн між собою і з іншими країнами, вирішили укласти Конвенцію про
режим судноплавства на Дунаї (далі – Бєлградська Конвенція).
У статті 1 Бєлградської Конвенції Сторони визначили, що навігація на Дунаї
повинна бути вільною і відкритою для
громадян, торгових суден і товарів усіх
держав на основі рівності щодо портових і
навігаційних зборів та умов торгового судноплавства. Викладене вище не поширюється на перевезення між портами однієї і
тієї самої держави.
Окрім цього, Бєлградська Конвенція
регулює питання плавання військових кораблів.
Так, статтею 30 Бєлградської Конвенції встановлено, що плавання по Дунаю
військових кораблів усіх непридунайських
країн забороняється. Водночас, плавання
по Дунаю військових кораблів придунайських країн за межами країни, прапор якої
несе корабель, може здійснюватися лише
за домовленістю між заінтересованими
придунайськими державами.

главам Незалежних Держав розглянути
питання про правонаступництво СРСР та
союзних органів державної влади і управління, а також про ратифікацію, виконання і денонсацію міжнародних договорів,
укладених СРСР до створення СНД. Тобто Декларація № 142-Н разом з іншими
згаданими вище обставинами підтверджує
нікчемність рішення Ради Глав Держав
СНД від 21 грудня 1991 року про підтримання Росії «…у тому, щоб вона продовжила членство СРСР в ООН, включаючи постійне членство в Раді Безпеки, та інших
міжнародних організаціях…».
Отже, враховуючи положення Статуту
ООН, Конституції СРСР та інших документів, а також згадані фактичні обставини у їх сукупності, автор дійшов до наступних висновків:
1) відповідно до Конституції СРСР союзні республіки, у тому числі РРФСР, мали
статус окремих держав з правом виходу з
Союзу. У свою чергу, СРСР був окремою
від союзних республік державою;
2) Статутом ООН зміна або продовження
постійного
членства
у
РБ ООН однієї країни іншою не дозволені;
3) Конституцією СРСР зміна Радянського Союзу союзною республікою у міжнародних організаціях та органах, у тому
числі у РБ ООН, не передбачена;
4) найвищими органами державної
влади і управління СРСР рішення про зміну Радянського Союзу РРФСР у міжнародних організаціях та органах, в тому числі у
РБ ООН, не приймалися;
5) жодним міжнародним договором,
вчиненим за участю СРСР, зміна Радянського Союзу РРФСР у міжнародних організаціях та органах, у тому числі у РБ
ООН, не передбачена;
6) Російська Федерація фактично користується правами та виконує обов’язки
постійного члена РБ ООН без належних
правових підстав;
7) незаконне використання РФ право
вето у РБ ООН є загрозою національній
безпеці України, у тому числі у сфері морської діяльності;
8) «крапку» в питанні того, чи відбулася фактична зміна СРСР Російською Феде35
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Також Сторони заснували Дунайську
Комісію, до компетенції якої, відповідно
до статті 8 Бєлградської Конвенції, відносяться наступні повноваження:
a) нагляд за виконанням постанов цієї
Конвенції;
b) складання загального плану основних робіт в інтересах судноплавства на
базі пропозицій і проєктів придунайських
держав і спеціальних річкових Адміністрацій (статті 20 і 21 Белградської Конвенції),
а також складання загального кошторису
витрат, що відносяться до цих робіт;
c) виконання робіт у випадках, передбачених статтею 4 Бєлградської Конвенції;
d) консультація і рекомендації придунайським державам, що стосуються виконання робіт, зазначених у пункті «b» цієї
статті, з урахуванням при цьому технічних
і економічних інтересів, планів і можливостей зазначених держав;
e) консультація і рекомендація спеціальним річковим Адміністраціям (статті 20
і 21 Бєлградської Конвенції) і обмін з ними
інформацією;
f) встановлення єдиної системи навігаційної шляхової обстановки на всій судноплавній течії Дунаю, а також з урахуванням специфічних умов окремих ділянок,
основних положень про плавання по Дунаю, включаючи основні положення лоцманської служби;
g) уніфікація правил річкового нагляду;
h) координація гідрометеорологічної
служби на Дунаї, видання єдиного гідрологічного бюлетеня і гідрологічних прогнозів, короткотермінових і довготермінових, для Дунаю;
i) статистика судноплавства на Дунаї з
питань, що входять у компетенцію Комісії;
j) видання довідників, лоцій, навігаційних карт і атласів для потреб судноплавства;
k) складання і затвердження бюджету
Комісії, а також встановлення і стягнення
зборів, передбачених статтею 10 Белградської Конвенції.
Отже, до компетенції Дунайської Комісії відноситься вирішення дуже важливого
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комплексу питань, пов’язаного з судноплавством на Дунаї.
26 березня 1998 року Австрійська Республіка, Республіка Болгарія, Угорська
Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Молдова, Російська
Федерація, Румунія, Словацька Республіка, Україна, Республіка Хорватія та Союзна Республіка Югославія, з метою внесення змін до Белградської Конвенції, вчинили Додатковий Протокол до Бєлградської
Конвенції (далі – Додатковий Протокол)
[21]. Слід додати, що Додатковий протокол був ратифікований Україною Законом
№ 664-XIV від 14 травня 1999 року [22].
Статтею 1 Додаткового Протоколу було
визначено, що Федеративна Республіка
Німеччина приєднується до Бєлградської
Конвенції як Договірна Сторона на рівних
правах з державами-учасницями та їхніми
правонаступницями. Державами-учасницями та їхніми правонаступницями є Австрійська Республіка, Республіка Болгарія,
Угорська Республіка, Республіка Молдова,
Російська Федерація, Румунія, Словацька
Республіка, Україна, Республіка Хорватія і
Союзна Республіка Югославія.
Водночас є очевидним, що Російська
Федерація не має статусу придунайської
держави, оскільки ця країна не має берегів або берегу по Дунаю. Також Російська
Федерація не має повноважень продовжувати членство Радянського Союзу у міжнародних організаціях, зокрема, Дунайській
Комісії.
Не зважаючи на згадані у попередньому абзаці обставини, Росія опинилася у
переліку членів Дунайської Комісії відповідно до Додаткового Протоколу та має
безпосередній вплив на прийняття всіх
ключових рішень цією міжнародною організацією, що є загрозою для національної
безпеки України. Окрім цього, РФ має доступ до всієї документації Дунайської Комісії як держава-член.
У контексті цієї статті надзвичайно
важливо також розглянути участь України у регіональному військово-морському з’єднанні BLACKSEAFOR та операції «Чорноморська гармонія», створення
36
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(проведення) яких ініційоване Турецькою
Республікою.
Так, 2 квітня 2001 року у місті Стамбулі Республіка Болгарія, Грузія, Румунія, Російська Федерація, Турецька Республіка та Україна підписали Угоду про
створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (далі
– BLACKSEAFOR), яка є військово-морським з’єднанням «за викликом».
Приписом чистини першої статті 4 BLACKSEAFOR визначено, що
BLACKSEAFOR створюється з метою сприяння подальшому зміцненню дружби, добросусідських відносин та взаємної довіри
між причорноморськими державами, а також для зміцнення миру та стабільності в
регіоні шляхом поглиблення співробітництва та взаємодії між військово-морськими
силами.
Сторони
також
домовились,
що
BLACKSEAFOR складається винятково з
підрозділів військово-морських сил, без
безпосередньої участі в ньому підрозділів
військово-повітряних та сухопутних сил.
Однак діяльність BLACKSEAFOR може
підтримуватися підрозділами інших родів
військ у разі необхідності (частина перша
статті 5 BLACKSEAFOR).
Згідно із частиною другою статті 4
BLACKSEAFOR завданням BLACKSEAFOR
є:
- пошуково-рятувальні
операції
(SAR);
- операції з надання гуманітарної допомоги (НА);
- операції з розмінування (МСМ);
- захист навколишнього природного
середовища;
- візити доброї волі;
- будь-які інші завдання, погоджені
між Сторонами.
Окремо зазначено, що BLACKSEAFOR
проводитиме навчання з метою підвищення ефективності та взаємодії при виконанні вищезгаданих завдань.
BLACKSEAFOR використовується, як
правило, у Чорному морі, а всі рішення
стосовно з’єднання будуть прийматися на
основі консенсусу Сторін (частина перша
статті 7 і частина 6 статті 2 BLACKSEAFOR).

Але є очевидним, що внаслідок тривалої з 2014 року агресії РФ проти нашої
держави, у тому числі на Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці, добровільну участь України у військово-морських утвореннях за участю Російської Федерації «автоматично» можна віднести до
переліку загроз національній безпеці.
Також необхідно звернути додаткову увагу на двосторонній Протокол між
Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил Турецької
Республіки про співробітництво з питань
обміну інформацією у рамках операції
«Чорноморська гармонія», підписаний 17
січня 2007 року, оскільки цим Протоколом, серед іншого, підтверджена повна
підтримка принципів і умов, визначених
BLACKSEAFOR.
Отже, вбачається за слушне обговорити з турецькою стороною:
1) можливі негативні наслідки для
України, пов’язані з подальшою участю
України у BLACKSEAFOR та інших регіональних форматах співпраці між Україною, РФ та Турецькою Республікою в галузі безпеки, зокрема, морської;
2) вихід України з BLACKSEAFOR у
порядку та строки, встановлені статтею 18
Угоди про створення BLACKSEAFOR, та
інших форматів співпраці між Україною,
РФ та Турецькою Республікою в галузі безпеки, зокрема, морської;
3) прийнятні для України та Туреччини шляхи документального оформлення
такого виходу України зі згаданих вище
форматів співпраці;
4) майбутню участь України у новому регіональному військово-морському
з’єднанні причорноморських країн та інших регіональних безпекових форматах
співпраці, створених без участі і перебування в ньому РФ;
5) питання взаємного захисту секретної інформації та матеріалів, обмін якими
здійснюється в процесі співпраці та співробітництва в галузі регіональної безпеки,
зокрема, морської.
Критично важливо також розглянути
документ під назвою «Договір між Україною та Російською Федерацією про співро37
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Необхідно також зазначити, що твердження у Керченському Договорі про те,
що Азовське море та Керченська протока є
«внутрішніми водами України і Російської
Федерації» вочевидь не відповідають приписам Конвенції Організації Об’єднаних
Націй з морського права 1982 року (далі –
ЮНКЛОС) [23], сторонами якої є як Україна [24], так і РФ [25], оскільки внутрішні
води можуть належати лише одній державі, а не двом, що прямо підтверджується
змістом статті 8 ЮНКЛОС.
Окрім цього, статтею 8 ЮНКЛОС встановлено, що лише води, розташовані в бік
берега від вихідної лінії територіального
моря, складають частину внутрішніх вод.
Отже, Азовське море та Керченська
протока не є «внутрішніми водами» України або РФ.
Як слідство, абзац перший статті 1
Керченського Договору прямо суперечить
статті 8 ЮНКЛОС.
Також є всі підстави вважати, що укладення Керченського Договору було наслідком примусу України шляхом погрози
силою з боку РФ.
Загальновідомо, що у вересні 2003
року російська сторона спровокувала дуже
серйозну кризу у відносинах з Україною
шляхом протиправного, несанкціонованого українською стороною будівництва насипної дамби у Керченській протоці між
російським Таманським півостровом та
українським островом Коса Тузла.
З метою уникнення міждержавного збройного конфлікту, кровопролиття
та смертей тисячі українських громадян,
Президент України Леонід Кучма був змушений особисто втрутитися у конфлікт навколо острова Коса Тузла та підписати з
Президентом РФ Володимиром Путіним
Керченський Договір у грудні 2003 року.
У світлі вище викладеного інциденту
навколо українського острову Коса Тузла
та, як його наслідок, укладення Керченського Договору слід звернути особливу
увагу на припис статті 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів
1969 року (далі – Віденська конвенція)
[26].

бітництво у використанні Азовського моря і
Керченської протоки» (далі – Керченський
Договір), який Президент України Л.
Кучма та Президент Російської ФедераціїВ. Путін підписали в українському місті
Керч 24 грудня 2003 року.
Керченський Договір, серед інших,
містить наступні приписи:
1. Торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що
експлуатуються в некомерційних цілях,
користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства;
2. Торговельні судна під прапорами
третіх держав можуть заходити в Азовське
море і проходити Керченською протокою,
якщо вони прямують до українського або
російського порту чи повертаються з нього;
3. Військові кораблі або інші державні
судна третіх держав, що експлуатуються в
некомерційних цілях, можуть заходити в
Азовське море та проходити Керченською
протокою, якщо вони прямують з візитом
чи діловим заходженням до порту однієї із
Сторін на її запрошення або дозвіл, погоджений з іншою Стороною (стаття 2 Керченського Договору).
Тобто Керченським Договором, серед
іншого, визначено, що військові кораблі
або інші державні судна третіх держав, що
експлуатуються в некомерційних цілях, не
можуть на запрошення України заходити в
Азовське море та проходити Керченською
протокою без згоди Російської Федерації.
Також в абзаці першому статті 1 Керченського Договору зазначено, що Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації.
Але твердження щодо згаданої «історичної належності» таких вод Україні та
РФ є вочевидь абсурдним, оскільки різні
народи та держави використовували води
Азовського моря та Керченської протоки
вже тисячі років. Водночас, Україна та Російська Федерація з’явилися на політичній
мапі світу лише близько тридцяти років
тому.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021
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Згідно із цим приписом договір є неправомірним, якщо його укладення стало
результатом погрози силою або її застосування на порушення принципів міжнародного права, втілених у Статуті Організації
Об’єднаних Націй.
Відповідно до статті 52 Віденської конвенції та загальновідомих фактичних обставин підписання Керченського Договору, можна дійти до висновку, що Керченський Договір не має юридичної сили.
Водночас, щодо правового статусу Азово-Керченської акваторії необхідно зазначити наступне.
Азовське море за статтею 122 ЮНКЛОС належить до категорії «замкнутих
або напівзамкнутих морів». Його площа
дорівнює 40 тис. км2 [27, c. 67], що є вочевидь достатнім для того, щоб містити
як територіальне море двох прибережних
держав – України та РФ, так і їх виняткові
(морські) економічні зони.
У свою чергу, Керченська протока, враховуючи її ширину, містить територіальне
море як України, так і РФ.
Водночас, Керченська протока є міжнародною протокою на підставі статті
37 Конвенції з морського права, оскільки вона безпосередньо з’єднує виняткові
(морські) економічні зони Азовського та
Чорного морів.
Враховуючи викладене, а також приписи статей 38 та 44 ЮНКЛОС, усі судна та
літальні апарати, у тому числі третіх держав (а не тільки України або РФ), можуть
користуватися правом транзитного проходу (прольоту) Керченською протокою,
якому не повинно чинитися перешкод, та
заходити в Азовське море [28].
Водночас, відсутність чіткої державної
позиції України щодо визначення правового статусу Азово-Керченської акваторії
відповідно до приписів міжнародного морського права є однією з основних загроз не
тільки для національної безпеки України,
а й для всього Чорноморського регіону.
За результатами проведеного юридичного аналізу ми дійшли загального висновку про те, що незаконне фактичне продовження РФ постійного членства СРСР
у Раді Безпеки Організації Об’єднаних

Націй, членство РФ у Дунайській Комісії,
формати співпраці у рамках Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва і операції «Чорноморська
гармонія», а також Договір між Україною
та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і
Керченської протоки 2003 року є загрозами національній безпеці України у сфері
морської діяльності.
З огляду на викладене вище, вбачається за слушне також додати, що органам
державної влади України необхідно:
1) провести силами державного апарату із залученням представників експертного середовища перевірку (перегляд) усіх
міжнародних договорів та наявних форматів співпраці, які використовувалися, використовуються або можуть у майбутньому
використовуватися Російською Федерацією з метою завдання шкоди національним
інтересам України, зокрема, на морі;
2) після проведення згаданої у першому пункті перевірки (перегляду) вжити
усіх відповідних заходів, у тому числі правового, дипломатичного та політичного
характеру.
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INTERNATIONAL AGREEMENTS
AND FORMATS OF COOPERATION
WITH RUSSIAN FEDERATION AS
THREATS TO MARITIME SECURITY OF
UKRAINE
In this article, the author considered some
treaties and cooperation formats which can
be used for Russia’s lawfare against Ukraine.
The illegal Russian Federation permanent membership in the United Nations Security Council, the RF membership in the
Danube Commission, a multinational naval
on-call peace task force ‘The Black Sea Naval
Co-Operation Task Group-BLACKSEAFOR’
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Стаття присвячена проблемам глобалізації прав людини. Питання належного формування прав людини на рівні держави має пріоритетне значення, є чинником ідентифікації
держави як правової та демократичної. Глобалізація як сучасне явище трансформує реальність, змінює право та впливає на всі сутнісні
компоненти, у тому числі на права людини.
Позиціоновано, що глобалізаційні виклики
спричиняють додаткові проблеми для прав
людини. Порушення прав людини не припиняються досі. Інституційні механізми захисту,
що створили за увесь час розвитку, на жаль,
сьогодні мають ряд глобальних кризових явищ
і часто здійснють не повною мірою ефективні
дії. У сучасну епоху приватні глобальні гравці,
які часто є найбільш грубими порушниками
прав, і досі не покарані через відсутність належних важелів правового впливу на них.
Порушення прав людини (чи то окремих
громадянських / політичних, економічних /
соціальних прав чи прав меншин) як наслідок
руйнівних соціальних змін, спричинених глобалізацією, може призвести, принаймні в деяких
випадках, до радикальних зрушень у культурних
цінностях та нормах суспільства, що, у свою
чергу, може призвести до реконфігурації традиційної форми реалізації прав.
Глобалізація - це відносно автономний процес, який тим самим ухиляється від державного контролю та спричиняє зменшення державного суверенітету. Часто стверджують, що
функції держави трансформовані і сприяють
глобалізації. Суверенітет держави вже не є абсолютним.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

Міжнародне право в епоху глобалізації набуває особливого змісту, що має подвійний характер функціонування і розвитку. Важливо
виділити національні / наднаціональні елементи міжнародного права, тобто так званого транснаціонального права. Воно діє через
правову культуру на основі міжнародних договорів, коли учасники міжнародної організації
пов’язані членством і є зобов’язаними виконувати норми та вимоги, брати до уваги, враховувати пріоритет наднаціональних актів над
національними.
Ключові слова: глобалізація, права людини,
міжнародне право, суверенітет, гарантії.
Постановка проблеми
Глобалізація як явище, будучи універсальним за своєю природою та характером,
охоплює не лише світову економіку, фінанси
та засоби масової інформації, де вона проявляється у найбільш розвиненій формі, а й
інші сфери суспільного життя, включаючи
право. Питання належного формування прав
людини на рівні держави має пріоритетне
значення, є чинником ідентифікації держави як правової та демократичної. Практичне
застосування інститут прав людини отримує
тільки шляхом нормативного та інституційного гарантування всього комплексу прав.
Формування універсальної культури прав людини залежить від того, наскільки ідея прав
людини та її цінності, закріплені в міжнародних стандартах та впроваджені в національне
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законодавство держав, сприймаються та переосмислюються в місцевих культурах.
Глобалізація як сучасне явище трансформує реальність, змінює право та впливає на
всі сутнісні компоненти, у тому числі на права
людини. Тому окремого аналізу потребують
сучасні прояви правових та соціальних змін.

не покарані через відсутність належних важелів правового впливу на них.
Порушення прав людини (чи то окремих
громадянських / політичних, економічних /
соціальних прав чи прав меншин) як наслідок руйнівних соціальних змін, спричинених
глобалізацією, може призвести, принаймні в
деяких випадках, до радикальних зрушень у
культурних цінностях та нормах суспільства,
що, у свою чергу, може призвести до реконфігурації традиційної форми реалізації прав.
Як вказує І. Жаровська «сучасний етап демократичних перетворень в Україні характеризується загостренням політичних і соціальних
суперечностей» [1, c.242]. Результат пошуків
відродженої ідентичності є непередбачуваним. Можливо, як вказує М. Малі, «буде посилено ексклюзивний комуналізм із врахуванням особистих якостей автономії або може
відбутися послаблення комунальних зв’язків
та розширення індивідуальних вимог, заснованих на класі» [2]. Докази вказують в обох
напрямках. Очевидно, що глобалізація згубно
вплинула на весь комплекс прав людини, що
призведе до значної трансформації поведінки
та цінностей людства в цілому.
Споживання, фінансові ринки, технології,
зв’язок, виробництво та розподіл є глобальними. Навпаки, культурні цінності та уявлення про людину права залишаються різноманітними. «Процес інтеграції не може мати
загальносвітової спільної характеристики.
Утопічною видається позиція, коли всі держави світу приймають однакову юридичну
позицію. Держава повинна бути ментально,
національно, юридико-політично на такому
рівні, щоб сприйняти загальні настанови чи
правила. У сфері прав людини глобалізація
може буть єдиною для правових явищ у певній сфері, групі відносин, в окремому інституті, чи проявлятися інтеграція може навіть в
окремій нормі права» [3, c.6-7]. Глобалізація це відносно автономний процес, який тим самим ухиляється від державного контролю та
спричиняє зменшення державного суверенітету. Часто стверджують, що функції держави
трансформовані і сприяють глобалізації. Суверенітет держави вже не є абсолютним.
Переміщення виробничих потужностей
по всьому світу для обслуговування дешевої
робочої сили спричинило страйки та демон-

Аналіз останніх досліджень і публікацій
У наукових колах є достатньо наукових
досліджень що б стосувалися трансформації правової системи сучасності та права під
впливом глобалізації. Певні аспекти проблеми глобалізації прав людини були в доробках
Н. Городньої, І. Жаровської, Я. Марко, Н. Ортинської, Р. Майданика та інших. Проте всі
вони тільки аналізували проблему з погляду
окремої сфери трансформації правової реальності. Існує нагальна наукова проблема комплексного аналізу проявів глобалізації у сфері
прав людини.
Метою наукової статті є розгляд проблем
трансформації інституту прав людини в умовах глобалізації.
Виклад основних положень
Права людини стали ціннісними загальними категоріями з кінця Другої світової війни.
Права людини, що виражаються у твердженнях та деклараціях, договорах та конвенціях,
законах та статутах, є продуктом боротьби
за утвердження та здійснення цілісності та
повноти суспільно-політичного та правового
життя. У міру того, як народи та представники влади збільшують каталог визнаних та захищених прав, прагнення до впровадження
доктрини людської гідності, класичний інститут цих прав перебуває в небезпеці.
Глобалізація - сучасне явище. Глобалізаційні виклики спричиняють додаткові проблеми. Порушення прав людини не припиняються досі. Інституційні механізми захисту, що
створили за увесь час розвитку, на жаль, сьогодні мають ряд глобальних кризових явищ і
часто здійснють не повною мірою ефективні
дії. Невідворотність відповідальності за порушення прав людини має стати основою національної та міжнародної політики. Але в сучасну епоху приватні глобальні гравці, які часто
є найбільш грубими порушниками прав, і досі
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страції у відповідь на експлуатацію чи репресії. Традиційне побутове життя в основному
є знищеним. Глобалізація як концепція не
є ані доктриною підтримання прав людини,
ані доктриною їх протидії. Вона може запропонувати можливості для просування прав
людини, а також скорочення прав людини
на національній та міжнародній арені. Зараз людство повинно вирішити, чи повинна
глобалізація бути благом для прав людини
чи навпаки. З розширенням торгівлі, ринкової економіки, іноземні інвестиції та країни,
що розвиваються, помітили, що розриви між
країнами збільшуються. Імператив лібералізація вимагала зменшення участі держави у
національному житті, що спричинило хвилю
приватизації, скорочення робочих місць, скорочення витрат на охорону здоров’я, освіту
тощо. Особливо помітно глобалізація впливає
на соціально незахищені верстви суспільства.
У багатьох випадках лібералізація супроводжується більшою нерівністю, і люди залишаються в соціальному колапсі.
Тим часом у багатьох промислово розвинутих країнах рівень безробіття зріс до рівня, якого не спостерігалося протягом багатьох років і
диспропорція доходів до рівнів, не зафіксованих з часу останньої кризи. Звіти про людський
розвиток виявили, що бідні країни та бідні
люди занадто часто виявляють, що їхні інтереси нехтуються в результаті глобалізації. Хоча
глобалізація економіки характеризується як
локомотив для продуктивності праці, можливостей технічного прогресу та захисту прав
людини. Принципи глобалізації повинні бути
змінені з урахуванням прав людини. Крім того,
інтеграція має відстоювати принцип культури
релятивізму та універсальності, що призведе до
менш різкого, менш руйнівного глобалізму.
Окрім держави, економіки та культури
глобалізується також сама правова система.
«Глобалізація спричиняє універсалізацію
права, щоб створити загальний правовий
порядок (“світовий порядок”), оскільки саме
такий порядок може володіти потенціалом
для боротьби з глобальними проблемами, світовими кризами і всеосяжними викликами.
Під поняттям “світове співтовариство” мають
на увазі спільність соціальних відносин, які
не можуть інтегруватися в національно-державну політику або визначатися нею. У праві
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ключовою виступає та обставина, що відтепер
усе, що відбувається на нашій планеті, від локальних до світових подій, усі винаходи, перемоги і катастрофи стосуються всього світу.
Ключову роль у цій тенденції відіграє процес
зближення міжнародного і національного
права, розширення процесу входження загальновизнаних принципів і норм міжнародного права у внутрішнє право держав. Міжнародні стандарти в будь-якій сфері людського
життя визнаються еталонами для держав, що
декларують демократичні цінності та принцип верховенства права. Останнє, у свою чергу, є єдиним шляхом уникнення міжнародної
ізоляції та життєсправності держави» [4].
Міжнародне право в епоху глобалізації
набуває особливого змісту, що має подвійний
характер функціонування і розвитку. Важливо виділити національні / наднаціональні
елементи міжнародного права, тобто так званого транснаціонального права. Воно діє через правову культуру на основі міжнародних
договорів, коли учасники міжнародної організації пов’язані членством і є зобов’язаними
виконувати норми та вимоги, брати до уваги
враховувати пріоритет наднаціональних актів
над національними. Прикладами таких організацій є Міжнародний валютний Фонд, Рада
Безпеки ООН, Світова організація торгівлі,
Європейський Союз, Євразійський економічний Союз. Таке право відображає різні рівні
цих організацій у різних напрямках їх впливу,
що можуть охоплювати як регіональну інтеграцію так і міжнародну систему.
З одного боку, єдині стандарти у сфері
прав людини консолідуються як позитивна
тенденція в державі через обмін правовим
досвідом, підвищення рівня гарантії та захисту. Існує протилежна тенденція оскільки
також очевидно, що «спостерігається зниження ступеня незалежності у функціонуванні та
розвитку національної правової системи, на
яку впливають нерівномірність та мінливість
ступеня готовності окремих держав до впровадження єдиного стандарту в галузі міжнародного права» [5, с. 153]. І це негативна тенденція розвитку міжнародного права.
Висновок
Глобалізація згубно вплинула на весь
комплекс прав людини, що призведе до зна44
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чної трансформації поведінки та цінностей
людства в цілому. Інституційні механізми захисту, що створили за увесь час розвитку, на
жаль, сьогодні має ряд глобальних кризових
явищ і часто здійснює не повною мірою ефективні дії. Невідворотність відповідальності за
порушення прав людини має стати основою
національної та міжнародної політики. Але
в сучасну епоху приватні глобальні гравці,
які часто є найбільш грубими порушниками
прав, і досі не покарані через відсутність належних важелів правового впливу на них.
Глобалізація - це відносно автономний
процес, який тим самим ухиляється від державного контролю та спричиняє зменшення
державного суверенітету. Суверенітет держави втрачає свою абсолютність. Особливо
помітно глобалізація впливає на соціально
незахищені верстви суспільства. Глобалізація
міжнародного права передбачає створення
єдиних стандартів у сфері прав людини, консолідується як позитивна тенденція в державі
через обмін правовим досвідом, підвищення
рівня гарантії та захисту. Вказане також спричиняє залежність систем права національних
держав.

DIVERSITY OF MANIFESTATIONS OF
GLOBALIZATION OF HUMAN RIGHTS
The article is devoted to the problems of
globalization of human rights. The issue of proper
formation of human rights at the state level is
a priority, is a factor in identifying the state as
legal and democratic. Globalization as a modern
phenomenon transforms reality, changes the law
and affects all essential components, including
human rights.
It is positioned that globalization challenges
cause additional problems for human rights.
Human rights violations do not stop yet.
Unfortunately, the institutional mechanisms
of protection created during the whole period
of development today have a number of global
crisis phenomena and often do not carry out fully
effective actions. In the modern era, private global
players, who are often the most serious violators
of rights, are still not punished due to the lack of
proper levers of legal influence on them.
Violations of human rights (whether
individual civil / political, economic / social rights
or minority rights) as a result of destructive social
change caused by globalization can, at least in
some cases, lead to radical changes in cultural
values and norms of society, which, in its own
way, turn, may lead to a reconfiguration of the
traditional form of realization of rights.
Globalization is a relatively autonomous
process, which thus evades state control and
reduces state sovereignty. It is often argued that
the functions of the state have been transformed,
often contributing to globalization. The
sovereignty of the state is no longer absolute.
International law in the era of globalization
acquires a special meaning, which has a dual
nature of functioning and development. It
is important to distinguish supranational /
supranational elements of international law, ie the
so-called transnational law. It operates through a
legal culture based on international treaties, when
the members of an international organization are
bound by membership and are obliged to comply
with the rules and requirements, to take into
account the priority of supranational acts over
national ones.
Key words: globalization, human rights,
international law, sovereignty, guarantees.
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Постановка проблеми
У період розвитку правової держави та
громадянського суспільства актуалізується дослідження незалежності інституту адвокатури.
Адже незалежність адвокатури є однією з вагомих демократичних засад громадянського
суспільства, реалізація якої – важлива умова
побудови стійкої системи захисту в демократичній країні.

Статья посвящена исследованию и изучению теоретических аспектов независимости адвокатуры. Автором раскрыто независимость адвокатуры с нескольких сторон:
независимость адвокатуры от государства,
государственных органов; независимость
адвокатуры видится в сохранении доверия
третьих лиц; отображается в обеспечении
адвокатской тайны, во внутренних факторах деятельности адвоката; в деятельности
адвокатского самоуправления и в независимости отношений с партнерами.
Автором раскрывается сущность независимости адвокатуры. В статье раскрыто институт адвокатуры Украины как негосударственный и самоуправляемый, что
обеспечивает осуществление защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи на профессиональной
основе. Проанализировано, что с целью обеспечения надлежащего независимого осуществления адвокатской деятельности, соблюдения гарантий адвокатской деятельности,
защиты профессиональных прав адвокатов,
обеспечение высокого профессионального
уровня адвокатов действует адвокатское самоуправление. На современном этапе развития института адвокатуры правовые основы исследуемого института подтверждают
независимость адвокатуры от других органов
и организаций.
Ключевые слова: адвокатура, институт
адвокатуры, независимость адвокатуры,
принципы адвокатуры.
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Мета даної статті
Дослідження теоретичних аспектів незалежності адвокатури України як самостійного
інституту права. Варто підкреслити актуальність вивчення сучасних тенденцій розвитку та удосконалення інституту адвокатури,
оскільки вимоги споживацької аудиторії до
ринку юридичних послуг диктують нові правила поведінки, тактики та стратегії адвокатів.
Ступінь дослідженості теми
Дослідженням інституту адвокатури в
Україні займались провідні українські науковці, зокрема, Н.І. Бочуляк, Т.В.Варфоломєєва,
Т. Б. Вільчик, В.В. Заборовський, С.О. Іваницький, А.В.Іванцова, С.С. Калинюк,
А.В. Козьміних, А.В. Меланчук, О.Д. Святоцький, В.О. Святоцька,О.В. Синеокий,
О.Г. Яновська та інші фахівці в галузі права.
Однак, сучасний стан законодавчих положень
та динамічність адвокатської діяльності вимагає дослідження інновацій та нових тенденцій
розвитку інституту адвокатури, а також із врахуванням особливостей та потреб ринку юридичних послуг висунення пропозицій щодо
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незалежною при виконанні своїх професійних
обов’язків, тобто без неправомірних обмежень,
прямого або непрямого тиску чи втручання.
Юристи, які, надаючи правову допомогу, фінансуються повністю або частково за рахунок
державних коштів, повинні користуватися
гарантіями професійної незалежності таким
шляхом: 1) подібні програми або організації
довіряються незалежному правлінню, який
здійснює контроль над політикою, бюджетом
та персоналом; 2) первинним для адвоката є
зобов’язання перед клієнтом, у процесі представлення якого адвокат першочергово повинен керуватися відповідно до своєї совісті та
професійного судження [ 4, с.19].
Інститут адвокатури в демократичному
суспільстві функціонує як незалежна інституція. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат –
не є державним службовцем, а досліджуваний
інститут не перебуває в підпорядкуванні органів державної влади. Незалежність адвокатури повинна забезпечуватись дотриманням
законодавства держави, а саме,держава не повинна втручатися в діяльність недержавного
самоврядного інституту. Для надання клієнтові правової допомоги чи повноцінного захисту обвинуваченому, професійна діяльність
адвоката повинна бути незалежною. На підставі цього органи державної влади не мають
права втручатися в діяльність адвокатів,крім
випадків, коли ця діяльність буде суперечити
законодавству.
Високу професійність та незалежність
адвокатури підтверджує М.Р. Аракелян. На
його думку, адвокатура була і залишається інститутом, що найбільш адекватно відображає
правовий стан держави і суспільства, а також
ступінь захищеності прав та свобод людини і
громадянина, гарантії щодо надання громадянам правової допомоги [6, с. 188].
Незалежність вбачається й у збереженні
довіри третіх осіб. Відповідно до п. 7. Стандартів незалежності юридичної професії адвокат не повинен ототожнюватися чи ідентифікуватися владою і громадськістю з його клієнтом або з справою його клієнта [7]. Адвокат
при якісному виконанні своїх професійних
обов’язків повинен бути незалежним від клієнта, зберігати довіру учасників судового процесу та третіх осіб.

удосконалення основних засад адвокатської
діяльності.
Виклад основного матеріалу
Адвокатура України є недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення
захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі,
а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури. Згідно з ч. 1 ст. 4
Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на
принципах верховенства права, законності,
незалежності, конфіденційності та уникнення
конфлікту інтересів [1]. Відповідно, однією з
основних ідей діяльності адвокатури є її незалежність.
Поняття «незалежний» означає як такий,
що не залежить від кого-небудь, чого-небудь,
не підкоряється комусь, чомусь [2, с. 760]. На
думку Є. Л. Стрельцова, незалежність, якщо її
розуміти тільки як свободу від чогось або від
когось, не веде до повного так званого суверенітету, не створює для цього реальні правові
підстави [3, c. 53]. К.П. Коваль визначає, що
незалежність — це не лише відсутність будьякого впливу, а також свобода вчиняти певні
дії винятково на власний розсуд [4, с.19]. До
того ж, досліджуване поняття трактується як
можливість приймати самостійні рішення, які
підкорюються власним бажанням і не потребують зовнішніх вказівок [5, с. 228].
Незалежність унеможливлює будь-які незаконні обмеження щодо надання адвокатом
правової допомоги під час виконання своїх
обов’язків. Для належного здійснення своєї
професійної діяльності адвокату необхідна
повна незалежність від осіб, органів та організацій, у провадженні яких перебуває доручена йому справа. Його професійний досвід,
моральна свобода, високий рівень правової
культури тільки сприяють незалежному становищу адвоката у суспільстві та довірі до правосуддя.
Звертаємо увагу, що незалежність адвокатури є головною гарантією захисту прав і свобод людини та необхідною умовою для ефективного доступу до отримання юридичних
послуг згідно зі Стандартами незалежності
юридичної професії. Для встановлення і підтримки правопорядку адвокатура має бути
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Крім цього, однією із суттєвих гарантій
незалежності інституту адвокатури є забезпечення адвокатської таємниці. Її дотримання
є однією з основних умов взаємопов’язаної
успішної співпраці адвоката з клієнтом.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокату без згоди клієнта забороняється розголошувати відомості, що становлять адвокатську
таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
Як зауважує Т. Варфоломеєва: «Дотримання принципу незалежності адвокатів – це
не просто спосіб збереження їх корпоративних правил, але й спосіб забезпечення реального захисту прав клієнтів» [8, с. 10].
Незалежність проявляється й у внутрішніх чинниках. Такі професійні якості, як чесність, порядність, справедливість, вміння діяти згідно з чинним законодавством впливають на незалежний статус адвоката. Згідно зп. 2.1. Загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства
завдання, які виконуються адвокатом у професійній діяльності, вимагають абсолютної
його незалежності та відсутності на нього
будь-якого впливу, пов’язаного, з особистою
зацікавленістю або з тиском зовні [9]. Зважаючи на це, адвокат повинен уникати будь-яких
утисків на його незалежність та займатися
професійною адвокатською діяльністю, незважаючи на тиск, корисливі інтереси інших
осіб або особисту вигоду.
Про незалежність інституту адвокатури
говорить і діяльність адвокатського самоврядування. Саме адвокатське самоврядування
захищає права адвокатів. Згідно з ч.1 п.1 ст.
44 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» одним із основних завдань
адвокатського самоврядування є забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності. Адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов’язковості
для виконання адвокатами рішень органів
адвокатського самоврядування, підзвітності,
заборони втручання органів адвокатського
самоврядування у професійну діяльність адвоката. Брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування та бути обраними до
їх складу можуть лише адвокати України.
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Ще незалежність проявляється у незалежності стосунків з партнерами. Відповідно до
положень Хартії основоположних принципів діяльності європейських адвокатів, основним принципом діяльності адвоката є незалежність адвоката і свобода адвоката щодо
ведення справи клієнта [10]. Забороняється
вчиняти тиск на адвоката під час виконання
ним його професійних обов’язків зі сторони
партнерів, впливати на думку адвоката щодо
клієнта.
Висновки
Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні
своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього
впливу, тиску чи втручання в його діяльність
з надання професійної правничої (правової)
допомоги, здійснення захисту або представництва клієнта, зокрема з боку певних державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів прокуратури, політичних партій, громадських
організацій та інших адвокатів тощо, а також
від впливу своїх особистих інтересів. Дотримання незалежності адвокатури буде відображене в належному та ефективному виконанні
адвокатами своїх професійних обов’язків.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню та вивченню теоретичних аспектів незалежності
адвокатури. Автором розкрито незалежність
адвокатури з декількох сторін: незалежність адвокатури від держави, державних органів; незалежність адвокатури вбачається у збереженні
довіри третіх осіб; відображається в забезпеченні
адвокатської таємниці, у внутрішніх чинниках
діяльності адвоката; у діяльності адвокатського
самоврядування та у незалежності стосунків з
партнерами.
Автором розкривається сутність незалежності адвокатури. У статті розкрито інститут
адвокатури України як недержавний і самоврядний, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі. Проаналізовано, що
з метою забезпечення належного незалежного
здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту
професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів діє адвокатське
самоврядування. На сучасному етапі розвитку
інституту адвокатури правові основи досліджуваного інституту підтверджують незалежність
адвокатури від інших органів та організацій.
Ключові слова: адвокатура, інститут адвокатури, незалежність адвокатури, принципи адвокатури.
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INDEPENDENCE OF ADVOCACY:
THEORETICAL ASPECTS
The article is devoted research and study of
theoretical aspects of independence of advocacy.
An author is expose independence of advocacy
from a few sides: independence of advocacy is
from the state, public organs; independence of
advocacy is seen in the maintainance of trust of
the third persons; represented in providing of
advocate secret, in the internal factors of activity of
advocate; in activity of advocate self-government
and in independence of relationships with
partners.
An author reveais of essence of independence
of advocacy. In the article the institute of advocacy
of Ukraine is exposed as non-state and selfgoverning, that provides realization of defence,
representative office and grant of other types
of legal aid, on professional basis. It is analyzed,
that with the purpose of providing of the proper
independent realization of advocate activity,
observance of guarantees of advocate activity,
defence of professional rights for advocates,
providing of high professional level of advocates,
advocate self-government operates. On the modern stage of development of institute of advocacy
legal frameworks of the probed institute confirm
independence of advocacy from other organs
and organizations.
Key words: advocacy, institute of advocacy,
independence of advocacy, principles of advocacy.
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В научной статье исследовано и охарактеризовано современное состояние обеспечения
и защиты прав человека на охрану здоровья в
условиях пандемии COVID-19 с учетом гендерных показателей. Обращено внимание на то,
что пандемия COVID-19 наносит ощутимые
удары не только мировой финансово-экономической системе, но и существенно влияет на права
человека и гендерное равенство. Отмечено, что
кризис, связанный с пандемией COVID-19, и
бюджетные решения, принятые правительством, имеют разные последствия для женщин,
мужчин и подгрупп в рамках этих двух категорий. Женщины сконцентрированы в отраслях,
которые первые пострадали от сокращения финансирования из государственного бюджета и
введения карантинных мероприятий: культура
и искусство, образование, торговля непищевыми продуктами, гостиннично-туристичний
сектор, парикмахерский бизнес и тому подобное. Женщины также имеют больший риск
заболеть коронавирусом, поскольку они составляют подавляющее большинство медицинских
работников и вспомогательного персонала, оказывающего помощь больным. Мужчины также
пострадали от пандемии и карантинных мероприятий через сокращение экономической деятельности не только в тех областях, которые
перечислены выше, но и в сфере транспортных
перевозок, в которой они составляют подавляющее большинство работников и руководителей.
Предложен ряд мер, направленных на стабилизацию защиты прав человека на охрану здоровья в условиях пандемии COVID-19 с учетом
гендерных показателей. Проведение указанных
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мероприятий позволит: минимизировать неудовлетворительное состояние здоровья граждан; улучшить организацию системы оказания
медицинской помощи, раннего выявления и
профилактики заболеваний; повысить уровень
информированности о способах сохранения здоровья; предоставить финансовые и прежде всего
бюджетные ресурсы для обеспечения эффективной деятельности системы здравоохранения;
увеличить рынок медицинских услуг и тому подобное.
Ключевые слова: защита прав человека, гендерное равенство, дискриминация, пациент, медицинская услуга, медицинская помощь, здравоохранение, насилие, пандемия, COVID-19.
Постановка проблеми
Охорона життя та здоров’я людини визнається одним із пріоритетних напрямів державної політики. Право на життя та охорону
здоров’я – це природні та невід’ємні права
кожного громадянина. Вони визнаються навіть тими країнами, у конституціях яких не
були закріплені. Гарантування того, що «право кожного на життя охороняється законом»,
визначено ст. 2 Європейської конвенції з прав
людини [1]. У Конституції України, документі
прямої дії, ст. 27 проголошено, що кожна людина має невід’ємне право на життя, а захист
життя людини є обов’язком держави. Крім
того, ст. 3 та ст. 49 Конституції передбачено,
що життя і здоров’я є цінністю та первинною,
вихідною передумовою життєдіяльності кожної людини. Тому з численних прав, які передбачає Основний Закон, можна виділити
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право людини на життя та охорону здоров’я
як права, які гарантують її фізичне існування
мовою забезпечення здійснення всіх інших
прав людини [2]. На реалізацію вказаних вище
положень в Україні з 2016 року проходить медична реформа, яка впроваджується і на сьогодні, але з урахуванням викликів, які створює
пандемія коронавірусу. Варто вказати, що
саме під час пандемії недостатньо уваги було
приділено питанням захисту прав людини на
охорону здоров’я, у тому числі з урахуванням
гендерної складової, тому потрібно виправляти і вдосконалювати проблемні питання у зазначеній сфері.

відсутні заходи впливу на лікарні за невиконання умов договору з НСЗУ та дієві оперативні механізми поновлення порушених прав
пацієнтів, не сформовані клієнтоорієнтовані
практики, спрямовані на забезпечення поваги
до гідності та приватності пацієнта [13].
Також варто вказати і на те, що саме
COVID-19 особливо яскраво загострив проблеми з епідеміологічним наглядом, інфекційним контролем і безпекою, внутрішньолікарняним інфікуванням, а також із донорством
крові (з її нестачею). Також коронавірус показав, що у нас так і не відбулося належного
становлення інституту громадського здоров’я,
є проблеми з досягненням балансу інтересів
між приватним і публічним інтересом, захистом персональних даних [14].
Не можна оминути і ті обставини, що вплинули в результаті пандемії COVID-19 не тільки на світову фінансово-економічну систему,
але й на права людини та ґендерну рівність. За
словами Кисельової Оксани, «жінки і чоловіки
по-різному відчувають наслідки кризових ситуацій. Жінки, зокрема з найвразливіших груп
(безробітні, жінки, що самі виховують дітей,
жінки з інвалідністю, літні жінки), найбільше
страждають у плані втрати економічних можливостей та погіршення стану здоров’я. Зараз
особливо важливо, щоб системи управління
державними фінансами прийняли до уваги
ґендерну складову заходів, спрямованих на
подолання пандемії COVID-19. Рішення щодо
перерозподілу публічних коштів, пов’язані із
необхідністю боротьби з коронавірусом, мають врахувати потреби жінок, чоловіків та різних підгруп цих категорій (молодих та літніх
жінок/чоловіків; жінок/чоловіків з інвалідністю тощо). Якщо рішення є ґендерно сліпими,
вони мають довготривалий вплив на доступ
жінок та чоловіків до ринку праці, рівень безробіття, доходів, розподіл часу на виконання
продуктивної та репродуктивної праці, споживання, процес прийняття рішень тощо»
[15, с. 4].
Так, «на основі аналізу ґендерного впливу
пандемії COVID-19, а також того, як заходи
уряду з її подолання вплинули на життя жінок
та чоловіків в Україні, можна зробити такі висновки:
−жінки переважають серед працівників
тих галузей, які зазнали скорочення фінансу-

Стан дослідження
Питання захисту прав людини на охорону здоров’я сьогодні є особливо актуальними.
Серед науковців, які зверталися до цієї проблематики є такі як О. Артеменко [3], В. Галай
[4], Н. Гринь [5], К. Головачова [6], І. Гула [7],
О. Дроздова [8], А. Іпатов [7], Л. Князька [9],А. Коваль [10], Ю. Коробкін [7], Л. Крупнова
[3], Л. Кузьміна [7], Н. Литвин [9; 11], С. Стеценко [12], В. Стеценко [12], І. Сенюта [12] та
ін. Але вказаними вченими залишилось нерозглянутим питання захисту прав людини на
охорону здоров’я в умовах пандемії COVID-19
з урахуванням гендерної складової.
Метою статті є виокремлення особливостей забезпечення й захисту прав людини на
охорону здоров’я в умовах пандемії COVID-19
з урахуванням гендерних показників у досліджуваній сфері.
Виклад основних положень
Проблема впровадження медичної реформи в Україні є досить актуальною як ніколи.
Так як у період пандемії COVID-19 реалізація вказаної реформи не дала повною мірою
реалізувати захист прав людини на охорону
здоров’я в частині принципу «гроші ходять
за пацієнтом». Крім того, заступник керівника
Офісу Президента України Соколовська Юлія
зазначила, що «проявилася низка інших неврахованих проблем, зокрема неготовність органів місцевого самоврядування бути ефективними власниками закладів охорони здоров’я,
не була вибудувана система контролю за якістю надання медичних послуг з боку держави,
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підприємцям (ФОП) ІІІ групи платників податків, хоча вони також зазнали збитків внаслідок запровадження карантину;
−жінки та чоловіки, які є внутрішньо переміщеними особами і проживають у колективних центрах, зазнають брак засобів санітарно-гігієнічного та індивідуального захисту;
−під час ізоляції зріс рівень домашнього та
ґендерно зумовленого насильства;
−жінки становлять більшість серед інфікованих на коронавірус;
−медичний та допоміжний персонал,
який надає послуги хворим на коронавірус,
стикається з недостатньою забезпеченістю засобами індивідуального захисту;
−оскільки жінки становлять переважну
більшість медичного і допоміжного персоналу, вони зазнають більшого ризику захворіти
на COVID-19;
−попри рішення уряду щодо доплати до
заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з
ліквідації COVID-19, медики зазнали затримки виплат;
−доглядова праця, яку здебільшого виконують жінки, не має адекватної винагороди»
[15, с. 5-6].
У цьому сенсі варто взяти до уваги досвід
Іспанії, де при запровадженні певних обмежень окремих прав людини задля захисту громадського здоров’я в умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 (оголошення надзвичайного стану) доцільно було б враховувати
такі обмеження, які б відповідали загальним
стандартам прав людини. Так, Естебан Бельтран, директор Amnesty International в Іспанії
зазначив: «Ми знаємо, що наразі опинились
в екстраординарній ситуації, що вимагає відповідних дій. Ми визнаємо та вітаємо зусилля
різних груп, особливо всього медичного персоналу, які докладаються для полегшення та,
наскільки це можливо, виправлення ситуації.
І, певна річ, повинні вживатись заходи з зупинення поширення вірусу та захисту людей,
особливо тих, що належать до вразливих груп.
Але важливо пам’ятати, що дотримання прав
людини це не привілей, який може почекати
до того часу, поки не буде мінімізована загроза для громадського здоров’я. Права людини
мають бути в центрі всіх заходів і прийнятих
рішень» [16].

вання з державного бюджету: галузі культури
й мистецтва, освіти та науки, фізичної культури та спорту;
− внаслідок запровадження карантинних
заходів непропорційно високих збитків зазнали
підприємства роздрібної торгівлі нехарчовими
продуктами, готельно-туристичного сектору,
сфери освіти, ресторанного бізнесу. Оскільки
саме жінки становлять переважну більшість як
штатних працівників, так і керівників цих підприємств, то вони зазнали значних втрат через
припинення діяльності в цих сферах;
−заборона перевезення пасажирів громадським транспортом значно вплинула на
зайнятість та рівень доходів чоловіків, тому
що саме вони становлять переважну більшість
штатних працівників, а також керівників приватних підприємств у цій галузі;
−за січень-квітень 2020 року рівень безробіття на 31,0% більший у порівняні з відповідним періодом у минулому році. Серед зареєстрованих безробітних жінки становлять
57,0%, у той час як серед працевлаштованих
– лише 25,0%;
−враховуючи наявний ґендерний розрив
в заробітній платі, у жінок, які втратили роботу і доходи, набагато менший, ніж у чоловіків
обсяг заощаджень, який дозволяє їм гідно пережити кризу;
−жінки-підприємиці мають обмежений
доступ до кредитів через відсутність майна під
заставу;
−жінки зазнали більшого навантаження
через виконання домашньої та доглядової
праці під час карантину;
−введення карантинних заходів матиме
вплив на розмір майбутніх пенсій та термін
виходу на пенсію жінок та чоловіків, які втратили роботу і доходи;
−під час дії карантинних заходів більше
300 тисяч пенсіонерів, які проживають на непідконтрольних Україні територіях, не можуть отримати свої пенсії, оскільки діють обмеження на перетин лінії розмежування;
−поштові відділення, на яких пенсіонери
отримують пенсії, становлять значний ризик
зараження коронавірусом, оскільки вони, як
правило, переповнені людьми, серед яких можуть бути хворі;
− через незрозумілі причини виплату допомоги на дітей не надали фізичним особамÏðàâî.ua ¹ 1, 2021
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- жінки та дівчата також можуть зіштовхнутися зі специфічним та надмірним впливом. Хоча станом на сьогодні не існує детальної статистики щодо впливу коронавірусу залежно від гендеру, досвід попередніх надзвичайних подій у сфері охорони здоров’я демонструє, що жінки, які складають більшість тих,
хто працює у галузях надання інформаційних
послуг та охорони здоров’я, були вразливішими до поширення хвороб та могли зіштовхнутися з більшими проблемами через гендерну
нерівність у доступі до медичних послуг та
процесу прийняття рішень;
- солідарність та співпраця потрібні зараз
як ніколи;
- кожна людина в цій країні повинна мати
доступ до медичних послуг без дискримінації, у тому числі й мігрант(к)и з невизначеним
статусом та особи, які на законних підставах
об’єдналися зі своїми родинами в Іспанії, як
це визначено в рекомендаціях ООН;
- центральні та регіональні органи влади
повинні посилити заходи соціального та економічного захисту, спрямовані на підтримку
базово необхідних прав (включно з правами
на житло та їжу) осіб, які опинилися в особливо загрозливому становищі, та осіб, чиї прибутки скоротились через кризу;
- жінкам, які постраждали від гендерно
зумовленого насильства, у контексті заходів з
обмеження руху та ізоляції таких жінок удома,
забезпечити телефонну підтримку та інформування щодо наявних ресурсів для їхнього захисту та гарантування негайного реагування,
яке може бути надане їм за потреби [16].
Варто зазначити, що перераховані вище
заходи заслуговують на увагу та запровадження деяких з них у національне законодавство.
Так як відповідно до Постанови Верховної
Ради України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від
негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» від 20 жовтня 2020 року № 937IX зазначено, що «Національному штабу для
виконання зазначеної мети вживати заходів
для прийняття Президентом України фахових оперативних рішень щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19),
зокрема, забезпечивши негайну реалізацію
таких завдань:

Серед профілактичних заходів, направлених на мінімізацію загроз для прав людини,
запроваджених через пандемію, Іспанія виокремлює наступні:
- карантини, зокрема ті, що зачіпають
права на свободу та безпеку особи, прийнятні
лише тоді, коли вони застосовуються на недискримінаційний основі;
- те саме стосується й обмежень та заборон
на подорожі, які зачіпають право на свободу
пересування;
- держави повинні забезпечити всім постраждалим особам та спільнотам доступ до
чіткої, доступної, своєчасної та змістовної інформації щодо природи та масштабів загрози
здоров’ю; можливого застосування заходів зі
зменшення ризиків; можливих наслідків та заходів із реагування на пандемію, що тривають;
- держави повинні забезпечити кожній
людині доступ до інструментів соціального
захисту, у тому числі до оплачуваних лікарняних; медичних послуг; відпусток по догляду за
дітьми чи особами на утриманні на випадок їхньої хвороби або на період карантину; а також
відпусток для догляду за дітьми, які не ходять
до школи через карантин;
- працівники/-ці системи охорони здоров’я
знаходяться на передовій боротьби з пандемією, оскільки вони повинні продовжувати
надавати послуги, попри ризики, які існують
особисто для них та їхніх сімей;
- медична допомога повинна бути доступна для кожної людини. Це означає, що держави повинні співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами (включно з фармацевтичними компаніями) для досягнення цієї мети, за
умови того, що цей процес ґрунтуватиметься
на дотриманні прав людини;
- право на здоров’я включає в себе і фізичне, і психологічне здоров’я. Держави повинні
забезпечити надання психосоціальної підтримки для реагування на можливий вплив
пандемії коронавірусу та подальших заходів
стримування на ментальне здоров’я (наприклад, тривожність чи депресія);
- особливу увагу приділяти вразливим групам населення. Згідно з інформацією ВООЗ,
люди похилого віку та люди, які мають проблеми зі здоров’ям (наприклад, астму, діабет
чи хвороби серця), є особливо вразливими до
зараження коронавірусом у серйозній формі;
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2.1. Невідкладно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію систему прямого зв’язку з державою для всіх
громадян, які мають симптоми або хворіють на
коронавірусну хворобу (COVID-19), з метою
посилення координації та організації заходів
для проведення безкоштовного тестування та
надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих з моменту виявлення перших симптомів.
2.2. Забезпечити ефективну безоплатну
діагностику та тестування на коронавірусну
хворобу.
2.3. Забезпечити доступ населення України до безпечної та якісної вакцини для профілактики коронавірусної хвороби.
2.4. Створити умови для ефективного лікування хворих на коронавірусну хворобу
(COVID-19) в амбулаторних умовах через запровадження механізму надання медичної
допомоги особам, хворим на коронавірусну
хворобу (COVID-19), сімейним лікарем у складі мобільної бригади, за місцем проживання
пацієнтів.
2.5. Забезпечити стале функціонування
системи екстреної медичної допомоги шляхом
повного фінансового забезпечення потреб та
оновлення матеріально-технічної бази.
2.6. Запровадити заходи щодо підвищення ефективності лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) у стаціонарних
умовах.
2.7. Запровадити заходи щодо належного
біологічного та соціального захисту медичних
працівників, покращення умов та оплати їх
праці.
2.8. Організувати надання соціальної підтримки пацієнтів з коронавірусною хворобою
(COVID-19).
2.9. Запровадити заходи з кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я.
2.10. Вжити заходів щодо відновлення системи протиепідемічного захисту та розбудови
мережі інфекційних лікарень.
2.11. Здійснити заходи щодо забезпечення
лікування та діагностики коронавірусної хвороби» [17].
Вказані заходи, на нашу думку, є не повними. Доцільно було б доповнити їх такими
заходами, що направлені на захист прав громадян щодо:
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- подолання проблем через гендерну нерівність у результаті карантинних обмежень,
пов’язаних із пандемією COVID-19;
- ґендерного впливу пандемії COVID-19
на становище жінок і чоловіків на ринку праці;
- зменшення скорочення розриву в оплаті
за ґендерною ознакою та регулярно переглядати заробітну плату в галузях, у яких зосереджені жінки;
- розподілу часу на виконання домашньої
та доглядової праці жінками та чоловіками;
- питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою
статі;
- питань, пов’язаних із дружньою політикою до сімей, яка включає: гнучкий графік
роботи: віддалену роботу, скорочений робочий тиждень або надання гарантованої довгострокової відпустки для того, щоб працівники
мали можливість доглядати за дітьми; надання дистанційної психологічної підтримки
працюючим батькам та їхнім дітям, що може
включати бесіди, вправи, ігри та інші заходи.
Підсумовуючи, варто погодитись із Кисельовою О., що «криза, пов’язана із пандемією
COVID-19, та бюджетні рішення, прийняті урядом, мають різні наслідки для жінок, чоловіків
та підгруп у рамках цих двох категорій. Жінки
сконцентровані у галузях, які найперші зазнали
негативного впливу від скорочення фінансування з державного бюджету та запровадження карантинних заходів: культура і мистецтво, освіта,
торгівля нехарчовими продуктами, готельнотуристичний сектор, перукарський бізнес тощо.
Скорочення фінансування сфери соціального
захисту призвело до подальшого зубожіння
найуразливіших верств населення. Через соціальну ізольованість зріс рівень домашнього
насильства, жертвами якого переважно є жінки
та літні люди. Крім того, зросло навантаження
на жінок по виконанню домашньої роботи та
наглядової праці. Жінки також мають більший
ризик захворіти на коронавірус, оскільки вони
становлять переважну більшість медичних працівників та допоміжного персоналу, який надає
допомогу хворим. Чоловіки також зазнали негативного впливу від пандемії та карантинних заходів через скорочення економічної діяльності
не тільки в тих галузях, які перераховані вище,
але й у сфері транспортних перевезень, у якій
вони становлять переважну більшість працівни54
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ків та керівників. Крім того, як свідчить попередній досвід, чоловіки мають нижчу спроможність до соціальної адаптації: вони болісніше переживають втрату роботи, зниження рівня доходів та соціального статусу. Реакцією чоловіків
часто є депресія та асоціальна поведінка (про що
свідчить зростання рівня домашнього насильства), вживання більшої кількості алкоголю (що
підтверджують соціологічні опитування) та наркотиків. Зараз особливо важливо, щоб система
управління державними фінансами застосувала
сучасні інструменти для цільового, ефективного та ґендерно справедливого перерозподілу
публічних коштів. Одним із таких інструментів є ґендерно орієнтоване бюджетування, яке
гарантує, що проблеми жінок, чоловіків та підгруп у рамках цих двох категорій враховуються
в процесі прийняття фінансових рішень. Застосування цього інструменту дозволить по-новому
розставити пріоритети, головним із яких мають
стати конкретні люди – жінки і чоловіки – яким
держава надає підтримку та послуги відповідно
до їхніх потреб та інтересів» [15].
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Висновок
Запровадження вказаних заходів дасть
можливість мінімізувати незадовільний стан
здоров’я громадян; покращити організацію
системи надання медичної допомоги; раннього виявлення та профілактики захворювань;
підвищить рівень інформованості про засоби
збереження здоров’я; запровадження фінансових і насамперед бюджетних ресурсів для
забезпечення ефективної діяльності системи
охорони здоров’я; збільшення ринку медичних послуг тощо.
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АНОТАЦІЯ
У науковій статті досліджено та охарактеризовано сучасний стан забезпечення й захисту
прав людини на охорону здоров’я в умовах пандемії COVID-19 з урахуванням гендерних показників. Звернено увагу на те, що пандемія COVID-19
завдає відчутних ударів не тільки світовій фінансово-економічній системі, але й суттєво впливає
на права людини та ґендерну рівність. Зазначено, що криза, пов’язана із пандемією COVID-19,
та бюджетні рішення, прийняті урядом, мають
різні наслідки для жінок, чоловіків та підгруп у
рамках цих двох категорій. Жінки сконцентровані у галузях, які найперші зазнали негативного
впливу від скорочення фінансування з державного
бюджету та запровадження карантинних заходів: культура і мистецтво, освіта, торгівля нехарчовими продуктами, готельнотуристичний
сектор, перукарський бізнес тощо. Жінки також
мають більший ризик захворіти на коронавірус,
оскільки вони становлять переважну більшість
медичних працівників та допоміжного персоналу, який надає допомогу хворим. Чоловіки також
зазнали негативного впливу від пандемії та карантинних заходів через скорочення економічної
діяльності не тільки в тих галузях, які перераховані вище, але й у сфері транспортних перевезень,
в якій вони становлять переважну більшість
працівників та керівників.
Запропоновано низку заходів, направлених
на стабілізацію захисту прав людини на охорону
здоров’я в умовах пандемії COVID-19 з урахуванням гендерних показників. Запровадження вказаних заходів дасть можливість: мінімізувати
незадовільний стан здоров’я громадян; покращити організацію системи надання медичної допомоги, раннього виявлення та профілактики
захворювань; підвищить рівень інформованості
про засоби збереження здоров’я; запровадити фінансові і насамперед бюджетні ресурси для забезпечення ефективної діяльності системи охорони
здоров’я; збільшити ринок медичних послуг тощо.
Ключові слова: захист прав людини, гендерна рівність, дискримінація, пацієнт, медична
послуга, медична допомога, охорона здоров’я, насильство, пандемія, COVID-19.

SUMMARY
The scientific article examines and describes the
current state of ensuring and protecting human rights
to health in the context of the COVID-19 pandemic,
taking into account gender indicators. Attention is
drawn to the fact that the COVID-19 pandemic
not only significantly affects the global financial
and economic system, but also has a significant
impact on human rights and gender equality. The
COVID-19 pandemic crisis and government budget
decisions have different implications for women,
men, and subgroups in these two categories. Women
are concentrated in the sectors that were the first to be
negatively affected by the reduction of funding from
the state budget and the introduction of quarantine
measures: culture and art, education, non-food
trade, hotel and tourism sector, hairdressing and
more. Women are also at higher risk of contracting the
coronavirus because they make up the vast majority
of health workers and support staff who provide care
to patients. Men have also been adversely affected by
pandemics and quarantine measures due to reduced
economic activity not only in the industries listed
above, but also in the field of transport, where they
make up the vast majority of workers and managers.
A number of gender-sensitive measures have
been proposed to stabilize the protection of human
rights to health in the context of the COVID-19
pandemic. The introduction of these measures will
minimize the unsatisfactory state of health of citizens;
to improve the organization of the health care system;
early detection and prevention of diseases; raise
awareness about health care products; introduction
of financial and, first of all, budgetary resources
to ensure the effective operation of the health care
system; increasing the market of medical services, etc.
Key words: human rights protection, gender
equality, discrimination, patient, medical service,
medical care, health care, violence, pandemic,
COVID-19.
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Одним із головних завдань української держави на сучасному етапі розвитку є забезпечення дисципліни та законності суспільних
відносин. Статтю присвячено аналізу
адміністративно-правових основ забезпечення
дисципліни й законності в органах Служби безпеки України. З’ясовано сутність та призначення дисципліни в Службі безпеки України;
розкрито поняття та зміст законності в
органах Служби безпеки України; визначено критерії відмежування законності від
дисципліни; окреслено особливості механізму
забезпечення правопорядку та законності в
Службі безпеки України; охарактеризовано
адміністративно-правові основи забезпечення
законності і правопорядку в Службі безпеки
України. Ефективна робота органів прокурорського нагляду та правосуддя, послідовна
боротьба з усякого роду порушеннями права:
правопорушення повинні своєчасно розкриватися, припинятися, невідворотно тягти за
собою юридичну відповідальність. Мета та
завдання Служби безпеки України є її базовими характеристиками, що визначили зміст
та спрямованість її функціонування у сфері
забезпечення законності.
Особливу увагу автор звертає на засоби та
гарантії забезпечення законності й дисципліни
в Службі безпеки України. З’ясовано зміст
та види гарантій забезпечення дисципліни і
законності в зазначених органах; визначено
поняття та створено класифікацію засобів
забезпечення у них законності й дисципліни;

схарактеризовано елементи організаційної
діяльності щодо забезпечення законності й
дисципліни в органах Служби безпеки України;
сформульовано
конкретні
законодавчі
пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правових засад забезпечення законності та правопорядку в цих органах. Служби безпеки України із забезпечення
законності можна класифікувати на загальні
та спеціальні. Загальні виконуються всіма
правоохоронними органами, а спеціальні виконують тільки службовці Служби безпеки
України.
Ключові слова: Служба безпеки України,
законність, дисципліна, адміністративноправові засади, забезпечення, гарантії, засоби,
організаційна діяльність.
Постановка проблеми в загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями
Одним із головних завдань української
держави на сучасному етапі розвитку є забезпечення дисципліни та законності суспільних відносин. Це завдання нормативно визначено в Конституції України, яка
передбачає, що «держава відповідає перед
особою за свою діяльність» (ст. 3); «органи
виконавчої, законодавчої та судової влади
реалізують свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законодавства України» (ст. 6); «Конституція
володіє найвищою юридичною силою. За57
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кони, а також інші нормативно-правові акти
приймають на основі Конституції України
та повинні відповідати їй» (ст. 8); «органи
державної влади та їхні посадові особи можуть діяти лише на підставі і в межах повноважень, а також у спосіб, що передбачені
Конституцією та законодавством України»
(ст. 19) [1].
Найбільш чітко це завдання було досягнуто в період економічної кризи та політичного протистояння, що є характерною рисою сучасного розвитку нашої країни. Важлива роль у вирішенні цих завдань належить
органам державної влади, вони є базовими
суб’єктами державного управління, звичайно ж, у вузькому його розумінні, адже, як
відомо, у широкому розумінні державного
управління до його суб’єктів належать не
лише органи виконавчої влади, але й законодавчої та судової, а також органи місцевого самоврядування і громадські об’єднання.
Вузьке розуміння державного управління
найбільш характерне для науки адміністративного права, широке розуміння – для галузі науки державного управління. Широке
розуміння терміна «державне управління»
є характерним також для інших галузевих
наук, наприклад, для так званого «публічного права» [2].

Є. Бараш, А. Басов, О. Батраченко, М. Бурбика, Ю. Гаруст, А. Головін, І. Голосніченко, Н. Гришина, С. Гусарєв, Б. Деревянко, В. Заросило, Є. Зозуля, Р. Калюжний,
Т. Кобзєва, Ю. Коваленко, В. Колпаков,
А. Комзюк, В. Чернадчук, Ю. Шемшученко, С. Шоптенко, О. Юнін, О. Ярмиш та ін.
Проте, незважаючи на значну кількість проведених досліджень особливостей процесу
забезпечення законності, зокрема Службою
безпеки України, багато питань у цій сфері
потребують додаткового дослідження.
Формулювання цілей статті
(постановка завдання)
Мета наукового дослідження полягає в
необхідності на основі аналізу законодавства України, позитивного досвіду правового забезпечення діяльності правоохоронних
органів країн Європи узагальнити практику
реалізації Службою безпеки України адміністративно-правових форм та методів діяльності із забезпечення законності.
Виклад основного матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів
Законність у діяльності Служби безпеки
України не слід ототожнювати з державною
дисципліною. Так, Т. Бартлей (BartleyT
(2014)) вказує, що поняття законності та
державної дисципліни збігаються лише
частково. Справа в тому, що правила можуть бути: зобов’язувальними (вимагають
виконувати суспільно корисні дії); забороняючими (вимагають утриматися від небезпечних і шкідливих для суспільства дій),
і уповноважувальними (надають офіційну
можливість здійснити ті чи ті дії або не робити їх). Поняття законності включає всі ці
види правил поведінки [3; с. 93]. Поняття
державної дисципліни охоплює тільки два
їхні види – зобов’язувальні й забороняючі,
тобто ті правила, які потребують певної поведінки – в одних випадках робити те, що
вимагає держава, в інших – не робити того,
що вона забороняє [3; с. 95].
Навпаки, О. Кальман та B. Куц вказували, що державна дисципліна – поняття
ширше, ніж законність. В обґрунтування
цього вони зазначили, що «виконання орга-

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання
цієї проблеми й на які спирається автор,
виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття
Розглядаючи законність у ретроспективному плані, слід сказати, що цьому питанню
в науковій літературі було приділено значну
увагу. Відомі вчені-теоретики, фахівці з державного управління, адміністративісти досягли значних успіхів у дослідженні законності в різних сферах життєдіяльності. Деякі наукові трактати й сьогодні не втратили
своєї актуальності і служать необхідною
основою для проведення наукових і практичних досліджень у цій галузі. Окремі питання забезпечення правопорядку та законності в державі, протидії злочинності, зокрема Службою безпеки України, досліджували
вітчизняні та зарубіжні вчені: О. Бандурка,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021
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Поряд із найсуворішою дисципліною
(безумовним дотриманням та виконанням
обов’язків), як підкреслював Л. Азубуке
(Azubuike, Lawrence, 2009), законність включає також такі вимоги:
а) рівність усіх перед законом: жодна
особа не має перед законом ніяких переваг,
привілеїв;
б) забезпечення повного й реального здійснення суб’єктивних прав: тією мірою, якою люди повинні виконувати свої
обов’язки, в умовах найсуворішої законності
надано можливості і для безперешкодного
використання суб’єктивних прав;
в) ефективна робота органів прокурорського нагляду та правосуддя, послідовна
боротьба з усякого роду порушеннями права: правопорушення повинні своєчасно розкриватися, припинятися, невідворотно тягти за собою юридичну відповідальність.
Усі ці елементи законності, як вказує
Л. Азубуке, зводяться до одного: виключити
свавілля із загальнодержавного життя, з тих
відносин, які регулюються в правовому порядку [8].
Таке змістовне наповнення законності дозволяє, на наш погляд, відзначити її
масштабність і багатофункційність. По суті,
вчені говорять про багаторівневе значення
законності. Так, законність забезпечується
загалом у державі, у суспільстві й суспільних
процесах, державному управлінні та діяльності державних органів, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб.
Виходячи з цього визначення, варто вказати, що мета та завдання Служби безпеки
України є її базовими характеристиками, що
визначили зміст та спрямованість її функціонування у сфері забезпечення законності.
Ефективність діяльності зазначеного правоохоронного органу та результати, досягнуті
в процесі його діяльності, залежать від того,
як правильно й точно вони визначені в законодавстві. Термін «мета» застосовується в
різних галузях науки, зокрема у соціології,
філософії, політології тощо. У юридичній науці (включаючи адміністративне право) це
поняття є важливим. Мету Служби безпеки
України визначено в Законі України «Про
Службу безпеки України», вона полягає в
захисті державного суверенітету, територі-

нами управління, посадовими особами приписів законодавства – це лише важлива частина державної дисципліни. Спираючись
на чинні норми права, керівники органів
управління, інші посадові особи можуть у
межах своєї компетенції визначати внутрішній розпорядок діяльності установ і підприємств, дають поточні оперативні розпорядження, обов’язкові до виконання підлеглими органами та особами, самостійно вирішують ряд питань, пов’язаних із прийняттям
управлінських рішень, організацією їхньої
реалізації, перевіркою фактичного виконання. Ці дії, не завжди прямо передбачені правовими нормами, не можуть їм суперечити,
тому що вони є їх деталізують і конкретизують. У цьому сенсі перелік вимог державної
дисципліни, адресованих одними органами
управління іншим» [4, с. 8-9].
У цьому випадку твердження О. Кальмана та B. Куца ґрунтується на постулатах,
запропонованих свого часу А. Носачем:
«Основою державної дисципліни, сутність
якої полягає насамперед у точному дотриманні приписів законодавства, за умови
нормального функціонування і взаємодії
всіх елементів державного апарату: завдання, компетенцію, права та обов’язки різних
його ланок і працівників, порядок їх діяльності [5; с. 243].
К. Карсен (Kirsten Carlsen, 2014) зазначає, що «ядром державної дисципліни є законність. Ідеї державної дисципліни, її сутність і призначення на кожному етапі розвитку держави юридично закріплюються в
законах та інших правових актах».
Таким чином, автор доходить висновку,
що «службова роль законності полягає в
тому, щоб зміцнювати громадську дисципліну, виховувати у людей почуття обов’язку
перед державою і суспільством,а також карати порушників законності» [6; с. 63].
Тим самим акцентується увага на первинності державної дисципліни стосовно законності. Тому в цьому випадку законність
виступає комплексом юридично гарантованих можливостей вільного вибору рішень і
дій суб’єктів суспільних відносин, системою
закріплених законом суб’єктивних прав
громадян і організацій, що забезпечують їх
реалізацію [7].
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альної цілісності, конституційного ладу, науково-технічного, економічного й оборонного потенціалу України, а також законних
інтересів держави та прав і свобод громадян
від підривної діяльності спеціальних служб
іноземних держав, посягань окремих міжнародних організацій, груп та осіб і в забезпеченні захисту державної таємниці.
Проаналізувавши зазначені нормативноправові акти, завдання Служби безпеки України із забезпечення законності можна класифікувати на загальні та спеціальні. Загальні
виконуються всіма правоохоронними органами, а спеціальні виконують тільки службовці
Служби безпеки України [13, с. 26].
До загальних завдань належать:
виявлення, попередження, припинення, а також розкриття злочинів;
усунення, запобігання та нейтралізація
загроз суспільним та національним інтересам;
аналіз, збір та використання інформації
щодо терористичної, розвідувальної та іншої діяльності спеціальних служб зарубіжних держав, груп, організацій чи осіб;
оцінка, встановлення та усунення протиправних загроз національній безпеці;
протидія протиправній, терористичній,
розвідувальній та іншій діяльності, спрямованій на шкоду державній безпеці України.
Водночас до спеціальних завдань належать:
виявлення, попередження, припинення
та розкриття злочинів, спрямованих проти
миру й безпеки людства, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління й економіки, а також проведення їх
досудового розслідування;
проведення контррозвідувальних заходів та оперативно-розшукових, спрямованих на захист режиму законності;
проведення оперативно-розшукових заходів у системах і каналах зв’язку з метою
отримання оперативної інформації про терористичні загрози в межах та порядку, визначених законодавством;
забезпечення організації і проведення
антитерористичних заходів щодо координації та взаємодії суб’єктів протидії тероризму
відповідно до чинного законодавства.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

Висновки з цього дослідження
й перспективи подальших досліджень
у цьому напрямі
Отже, проаналізувавши чинне законодавство, можемо запропонувати систематизацію повноважень Служби безпеки України у сфері забезпечення законності, а також
пропонуємо ряд підстав для їхньої класифікації:
1) за значенням для забезпечення законності:
а) права:
вимагати від громадян, підприємств,
установ, організацій та посадових осіб припинення порушень законодавства і дій, що
перешкоджають реалізації повноважень
Служби безпеки України;
надсилати органам державної влади, а
також органам місцевого самоврядування,
установам, підприємствам, організаціям
обов’язкові для реалізації пропозиції з питань забезпечення законності;
проводити гласні й негласні слідчі дії та
оперативні заходи в порядку, передбаченому Законом «Про оперативно-розшукову діяльність»;
вести оперативний облік та формувати
автоматизовані інформаційні системи;
здійснювати оперативно-розшукові заходи з використанням оперативних та оперативно-технічних сил і засобів, контррозвідувальних пошуків, проведення пошукових
заходів, консультування персоналу за їхньою згодою та використання їхньої добровільної допомоги;
виявляти, документувати й фіксувати
гласні й негласні розвідувальні, протиправні та інші посягання на національну безпеку
України, здійснювати візуальний нагляд у
громадських місцях із застосуванням кіно-,
фото- і відеозйомки, оптичних та відеоприладів, інших технічних засобів, вести їх оперативний облік;
можливість витребувати, вивчати і збирати за наявності визначених законодавством підстав відомості та документи, що характеризують діяльність підприємств, організацій, установ, а також моніторинг способу життя окремих посадових осіб, джерела
та розміри їхніх доходів для попередження
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і припинення протиправних посягань на
державну безпеку України;
проводити операції із затримання злочинців, припинення та запобігання злочинам, розвідувально-підривної діяльності
спецслужб іноземних країн, організацій та
окремих посадових осіб;
б) обов’язки:
здійснювати інформаційну та аналітичну роботу в інтересах ефективної реалізації
органами державного управління України
внутрішньої і зовнішньої діяльності, спрямованої на вирішення проблем оборони, науково-технічного прогресу, соціально-економічного будівництва, екології та інших
питань, пов’язаних з процесом забезпечення законності і правопорядку;
здійснювати заходи підтримки контррозвідки для дипломатичних представництв, консульств та інших державних
установ, а також заходи, пов’язані із захистом національних інтересів у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічній діяльності та громадян України у сфері зовнішньої безпеки;
припиняти, розслідувати та розкривати кримінальні правопорушення та передавати розслідування до органів Служби
безпеки України відповідно до положень
законодавства для проведення досудового розслідування; пошук прихованих осіб,
пов’язаних із вчиненням цих кримінальних
правопорушень;
вживати заходи контррозвідки для запобігання, виявлення, припинення та розкриття будь-якої форми розвідувальної та
підривної діяльності проти України;
забезпечити захист національного суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності України від незаконних
порушень особами та їхніми об’єднаннями;
забезпечувати контррозвідувальну підтримку оборонного комплексу, українських
збройних сил, інших військових формувань,
дислокованих в Україні, енергетики, транспорту, зв’язку та інших важливих об’єктів
економіки;
запобігати злочинам у сфері національної безпеки відповідно до положень чинного законодавства.
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outlined; the administrative and legal bases of
ensuring law and order in the Security Service
of Ukraine have been characterized. An effective
work of prosecutorial supervision and justice
bodies, consistent struggle against all kinds
of violations of the law require the following:
offenses must be promptly disclosed, stopped,
and inevitably entail legal liability. The purpose
and tasks of the Security Service of Ukraine are
its basic characteristics, which determine the
content and direction of its functioning in the
field of legality.
The author pays special attention to the
means and guarantees of ensuring legality and
discipline in the Security Service of Ukraine. In
the paper the author establishes the content and
types of guarantees of discipline and legality in
the specified bodies; defines the concept and
classifies the means of ensuring their legality
and discipline; characterizes the elements of
organizational activity concerning maintenance
of legality and discipline in bodies of Security
service of Ukraine; formulates specific
legislative proposals and recommendations
for improving the administrative and legal
framework for ensuring legality in these
bodies. All security services ensuring legality
in Ukraine can be classified into general and
special. General ones are performed by all law
enforcement agencies, whereas special ones are
performed only by employees of the Security
Service of Ukraine.
Key words: Security Service of Ukraine,
legality, discipline, administrative and legal
principles, ensuring, guarantees, means,
organizational activity.

ADMINISTRATIVE AND LEGAL
PRINCIPLES OF ENSURING LEGALITY
IN THE SECURITY SERVICE OF
UKRAINE
One of the main tasks of the Ukrainian state
at the present stage of development is to ensure
discipline and legality of public relations. The
article is devoted to the analysis of administrative
and legal bases of ensuring discipline and legality
in the bodies of the Security Service of Ukraine.
In the article the essence and purpose of the
discipline in the Security Service of Ukraine
have been clarified; the concept and content
of legality in the bodies of the Security Service
of Ukraine have been revealed; criteria for
distinguishing legality from discipline have been
determined; the peculiarities of the mechanism
of ensuring law and order as well as legality
in the Security Service of Ukraine have been
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Так, ефективним правовим інструментом, який використовується в міжнародній
практиці співпраць держав у сфері кримінального процесу є інститут екстрадиції,
за допомогою якого в кожному конкретному випадку забезпечується невідворотність відповідальності та покарання осіб,
які вчинили кримінально карані діяння.
Доцільність дослідження проблеми
принципів екстрадиції в цей час викликана потребою в удосконаленні практики
застосування вимог і стандартів міжнародного права та виконанні міжнародних
зобов’язань у галузі кримінального судочинства.

Статья посвящена анализу принципов
института экстрадиции в уголовном процессе. Рассмотрены основные положения,
определяющие функционирование механизма
выдачи лиц. Отмечены фундаментальные
принципы экстрадиция, которые выступают
ориентиром в толковании норм международных договоров и конвенций о выдаче лиц. А
также указаны теоретические проблемы при
рассмотрении данного вопроса.
Ключевые слова: экстрадиция, принципы
экстрадиции, Европейская конвенция о выдаче правонарушителей, aut dedere aut judicare,
non bis in idem.
Постановка проблеми
Злочинність у сучасному світі все частіше набуває трансконтинентального характеру. Це означає, що діяння суб’єктів
кримінальних правопорушень виходять за
рамки однієї держави. Отже, для успішної
боротьби з такими явищами недостатньо
лише національних інструментів, необхідно звертатися до міжнародно-правових
механізмів.

Стан дослідження
Окремі проблеми інституту екстрадиції, у тому числі питання принципів
видачі осіб досліджували у своїх дисертаційних роботах такі вітчизняні учені, як
В. С. Березняка «Екстрадиція як інститут
кримінально-процесуального права України» (2009 р.), О. М. Ляшук «Особливості
міжнародного розшуку осіб, які вчинили
кримінальне правопорушення на терито63
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системи норм права. Саме принципи фахівці відносять до норм jus cogens, тим самим відзначають їх загальнообов’язковий
характер та підкреслюють їх особливу роль
у регулюванні відносин між суб’єктами
права [2, c. 45].
В основі екстрадиції покладені єдині
для всіх держав засади, якими вони керуються при укладанні міжнародних угод
та при розробці національних інститутів.
Тому, у свою чергу, доцільно зазначити,
що принципи кримінального процесу – це
сформовані в процесі розвитку правосвідомості та природного права і закріплені
в законі, правових позиціях Європейського суду з прав людини чи інших джерелах процесуального права основоположні правові ідеї, морально-правові засади,
найзагальніші положення, що визначають
сутність, зміст і направленість діяльності
суб’єктів процесу, спосіб і процесуальну
форму їх діяльності та здійснення правосуддя, створюють систему гарантій встановлення істини, захисту прав і свобод людини та забезпечення справедливості правосуддя. Що ж стосується саме принципів
інституту екстрадиції, то слід зауважити,
що науковці розглядали певні аспекти цієї
тематики, проте це питання залишається
не розкритим на належному рівні й досі [3,
с. 322].
Проф. Виноградова О. І. виділяє загальні та спеціальні принципи екстрадиції. До загальних відносить: незастосування сили або погрози силою; мирне вирішення міжнародних конфліктів; невтручання у внутрішні справи інших держав;
міжнародне співробітництво; рівноправність і самовизначення народів; суверенна
рівність держав; добросовісне виконання
зобов’язань у міжнародному праві; повага
прав людини; недоторканність кордонів;
територіальна цілісність. У свою чергу, до
спеціальних відносить: невидачу громадян і політичних емігрантів; невідворотність покарання; гуманність; захист прав
своїх громадян за кордоном [4, с. 11 - 12].
Принципи екстрадиції є орієнтиром у
тлумаченні норм міжнародних договорів
і конвенцій про видачу осіб. Проте варто
зазначити, що вони мають обґрунтоване

рії України» (2015 р.), А. С. Антонюк «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних
правопорушень» (2016 р.), Г. М. Грищук
«Кримінально-правова
характеристика
інституту видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення» (2017 р.).
Також дане питання вивчали О. І. Бастрикіна, С. С. Бєляєва, О.І. Бойцов, Р. М. Валеєва, Ю. Г. Васильєв, О. І. Виноградова,С. М. Вихрист, В. М. Волженкіна, Л. Н. Галенська, В. М. Гребенюк, Н. А. Дрьоміна,Г. В. Єпур, М. І. Костенко, С. Ф. Кравчук,С. П. Кучевська, І. І. Лукашук, Є. Г. Ляхов,
Л. В. Максимів, , Ю. В. Минкова, А. В. Наумов, С. С. Нестеренко, І. В. Озерський,І. Г. Павлова, Ю. А. Пономаренко, Н. А. Сафаров, В. М. Тертишник, Л. А. Філяніна,Ю. М. Чорноус, М. Д. Шаргородський,В. П. Шупілов та інші.
Відзначаючи їх значний науковий внесок у розроблення цієї проблематики, зауважимо, що вчені досліджували лише
фрагментарні її грані. Досі залишається
доволі багато дискусійних, недостатньо
опрацьованих питань і аспектів, що пояснюється складністю й багатогранністю інституту екстрадиції.
Метою цієї статті є дослідження основних принципів екстрадиції, що сприяють
захисту прав і свобод особи, яка підлягає
видачі.
Виклад основного матеріалу
дослідження
Представляючи собою складний інститут, що складався протягом довгого часу,
правове регулювання відносин держав у
питаннях видачі осіб має міцну основу у
вигляді вихідних засад.
Принципи видачі осіб, як і інші питання екстрадиції, виступають предметом вивчення багатьох галузей права України:
міжнародного, конституційного, кримінального, кримінального процесуального
та кримінально-виконавчого [1, c. 92].
Так, у міжнародному праві склалося загальне розуміння поняття принципів міжнародного права, під яким варто розуміти
основу для формування і побудови всієї
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практичне значення не тільки для тлумачення норм договорів про екстрадицію,
але і для фактичної взаємодії держав при
розгляді і виконанні запитів про екстрадицію [1, c. 92].
Основними теоретичними проблемами
принципів інституту екстрадиції можна
вважати питання про поняття принципів,
їх ознаки, зміст та функціональну роль, яку
вони відіграють. Також слід зазначити про
стійкий зв’язок між принципами екстрадиції та підставами відмови в екстрадиції,
у зв’язку з тим, що недотримання певних
принципів унеможливлює екстрадицію.
З цього питання в науковому середовищі виникають дискусії. Окремі вчені відзначають важливість для здійснення видачі дотримання принципів екстрадиції, у
той час, як інші розглядають лише питання про підстави для відмови в екстрадиції
[2, c. 46].
Варто зазначити, що принципам інституту екстрадиції притаманні певні
ознаки: вони відображені в нормах міжнародних договорів, конвенцій, національних законів; принципи екстрадиції
втілені в підставах для передачі або відмови в передачі особи; принципи екстрадиції мають ознаки імперативності та
факультативності; поєднання принципів
кримінального, кримінального процесуального права і екстрадиції (ст. 14 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р.) [5].
Так, систему міжнародно-правових
принципів, що становлять основу взаємодії держав при вирішенні питань про екстрадицію становлять: 1) принцип невидачі своїх громадян (видачі тільки іноземних
громадян); 2) принцип подвійного інкримінування; 3) принцип невідворотності
покарання; 4) принцип заборони притягнення до відповідальності або покарання
двічі за одне й те саме діяння; 5) принцип
закінчення терміну давності; 6) принцип взаємності; 7) принцип виключення
з підстав видачі за вчинення політичного
злочину; 8) принцип відповідальності за
вчинення господарського (фінансового)
злочину; 9) принцип відмови у видачі з гуманних міркувань [1, c. 92].

Видається за доцільне тезисно провести моніторинг окреслених засад.
Принцип невидачі своїх громадян прийшов до нас ще із середньовіччя, і хоч у
міжнародно-правовій системі, кримінальному процесуальному праві та міжнародному співробітництві відбулися значні зміни, проте ця засада залишається незмінною рисою інституту екстрадиції [6].
Правила про невидачу своїх громадян
застосовується у договірній практиці і законодавствах багатьох держав. Україна не
є винятком, оскільки частина 2 статті 25
Конституції України закріпила цей принцип. Стаття 589 КПК України містить заборону у видачі особи іноземній державі у
разі, якщо особа, стосовно якої надійшов
запит про видачу, відповідно до законів
України на час прийняття рішення про
видачу (екстрадицію) є громадянином
України. Ця норма є співзвучною із низкою положень міжнародних Конвенцій та
має імперативний характер [7].
На засадах невидачі власних громадян базується ряд двосторонніх договорів
України.
Досліджуючи у процесі екстрадиційної
перевірки підставу для відмови у видачі
іноземній державі громадян України, ініціатор екстрадиційної перевірки повинен
зібрати документи, які підтверджують цей
факт. Висновок про громадянство особи
повинен бути письмовим та засвідченим у
встановленому порядку підрозділом Державної міграційної служби України [8, с. 114].
Варто зазначити, що невидача власних
громадян не означає, що вони залишаються безкарними. Кожна сторона міжнародного договору на прохання іншої сторони
договору зобов’язується порушити або
перейняти відповідно до свого законодавства кримінальне переслідування щодо
свого громадянина, підозрюваного у вчиненні злочину на території іншої сторони,
якщо вона відмовляється у його видачі [9].
Принцип подвійного інкримінування.В основі базується розуміння того, що для
екстрадиції необхідне виконання умови
про те, що вчинене діяння повинно вважатися злочином за законодавством обох
держав. Деякі держави наполягають на
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тому, щоб законодавство іншої країни містило такий же злочин, а також щоб в обох
державах була передбачена належна відповідальність за скоєне [2, c. 49].
Принцип подвійної підсудності не
може застосовуватися у випадках, коли у
законодавстві хоча б однієї держави відсутні підстави для кримінальної відповідальності, що, у свою чергу, охоплюється
розумінням відсутності правових підстав
для запиту про видачу або його задоволення.
На думку проф. С. С. Бєляєва, якщо
будь-яке діяння не карається за законодавством однієї держави через будь-які
правові, географічні й інші особливості даної держави, то в цьому випадку принцип
«подвійної злочинності» може ігноруватися [10, c. 98].
Особа не може відповідати за діяння,
які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення (ст. 58 Конституції України) [11]. Таким чином, сутність
цього принципу полягає в тому, що головними є не деталі кваліфікації діяння, а
визнання діяння злочином кримінальним
законодавством обох держав.
Отже, дотримання зазначеного принципу сприяє захисту прав і свобод особи,
яка підлягає видачі від довільного затримання і прийняття рішення видачі без законних на те підстав.
Принцип невідворотності покарання.
Науковцями підтримується думка, згідно
з якою основним принципом, на якому
ґрунтується інститут екстрадиції, є принцип «aut dedere aut judicare» («або видай,
або суди»). Зміст цього принципу полягає
в тому, що особа, яка вчинила злочин, підлягає покаранню в кримінально-правовому порядку. Під останнім слід розуміти і
своєчасне притягнення злочинця до відповідальності, й те, що перед законом ніхто
не повинен мати привілеїв [12, c. 465].
Грищук Г.М. у своїх дослідженнях зазначає, що згідно з принципом невідворотності покарання, держава, на території
якої виявлена особа, яка вчинила злочин,
має або видати його, або перейняти справу (кримінальне провадження) для поÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

дальшого кримінального переслідування
[1, c. 99].
Принцип заборони притягнення до відповідальності або покарання двічі за одне й те
саме діяння. Статтею 61 Конституції України визначено, що ніхто не може бути двічі
притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність
особи має індивідуальний характер [11].
Цей принцип відомий у міжнародному
кримінальному праві як «non bis in idem»,
який закріплений майже у всіх конвенціях і двосторонніх договорах про екстрадицію.
Таким чином, зазначений принцип
означає відмову від видачі в разі, якщо
на території запитуваної країни за тим же
злочином було винесено вирок або постанову про припинення кримінального переслідування у справі. Викладене відповідає вимогам ч. 7 ст. 14 Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права 1966 р.,
який передбачає, що ніхто не повинен
бути вдруге засуджений чи покараний за
злочин, за який він уже був остаточно засуджений або виправданий відповідно до
чинного закону або кримінального процесуального права кожної країни [1, c. 106].
Принцип закінчення терміну давності.
Ще однією підставою для відмови в екстрадиції є закінчення строків давності
притягнення особи до кримінальної відповідальності. Такий стан означає неможливість здійснення кримінального переслідування і неможливість доведення вироку до
виконання [2, c. 72].
При цьому питання про давність, як
правило, вирішується за законами тієї
держави, у якій перебуває злочинець [6].
Принцип взаємності відомий у міжнародному праві ще з давніх часів. Часто
співпраця держав буває настільки багатосторонньою, а їхні взаємовідносини складними, що окремі питання при укладанні
договорів залишаються упущеними. У цих
випадках велике значення має принцип
взаємності [2, c. 57].
Так, відповідно до ч. 7 ст. 2 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р., будь-яка сторона може за66

Øâåä ².Â., Êðèæàíîâñüêèé À.Ñ., Êàíö³ð Â.Ñ. - Áàçîâ³ ïëàòôîðìè ³íñòèòóòó...

стосовувати принцип взаємності щодо
будь-яких правопорушень, вилучених
із сфери застосування конвенції згідно з
цією статтею [5].
Зміст цієї платформи полягає в тому,
що за відсутності міжнародного договору або конвенції, держави можуть видати
особу на засадах взаємності, тобто якщо
одна держава видала особу іншій державі,
то й інша держава повинна видати в подальшому особу.
Принцип взаємності – факультативний, не обов’язковий, але обов’язковості
він набуває тоді, коли одна з двох держав
видала особу відповідно до цього принципу. На початку принцип взаємності розглядається як право держав, а потім уже
як обов’язок однієї з держав [3, c. 323].
Принцип звільнення від відповідальності
за вчинення політичного злочину. У видачі
може бути відмовлено в тих випадках, коли
особою скоєно злочин політичного характеру [5]. Метою принципу виключення з
підстав видачі за вчинення політичного
злочину є попередження необ’єктивності
кримінального переслідування та покарання особи за її політичні міркування.
Однак, не існує єдиного критерію для
визначення злочину саме політичного характеру, тому саме ця невизначеність посилює проблеми при вирішенні питань
видачі. Таким чином, це питання вирішується згідно з правовими нормами держави, на території якої ця особа перебуває.
Натомість принцип невидачі політичних злочинців не поширюється на осіб, які
вчинили міжнародні злочини, вони підлягають безумовній видачі [8, c. 113].
Принцип відповідальності за вчинення
господарського (фінансового) злочину. Особливий статус визначений у Європейській
Конвенції для фінансових правопорушень,
пов’язаних з податками, зборами, митом
та валютою. Відносно них видача здійснюється тільки в тому випадку, якщо сторони
прийняли рішення стосовно конкретного
(будь-якого) такого правопорушення або
категорії таких правопорушень [5].
Договори про екстрадицію, крім зазначених підстав, передбачають відмову у

видачі осіб, які вчинили й інші фінансові
злочини.
Так, якщо видача особи запитується за
порушення будь-якого закону, який стосується оподаткування, митних зборів,
валютного контролю або інших питань,
пов’язаних з доходами, у видачі не може
бути відмовлено на тій підставі, що в законодавстві запитуваної держави не передбачається аналогічний вид податку або
мита, або не міститься будь-якого положення про податки, митні збори або обмін
валюти, такого ж, яке передбачене в законодавстві запитуючої держави [2, c. 72].
Принцип відмови у видачі з гуманних міркувань. Зустрічаються випадки, при яких
держава відмовляє в екстрадиції з гуманних міркувань. Такі обставини, як похилий вік, тяжка хвороба особи, досить часто
є підставами відмови у видачі.
Так, відповідно до пункту 13 розділу
ІІІ наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Інструкції про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань взаємної правової допомоги,
видачі правопорушників (екстрадиції),
передачі (прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового
провадження» за відсутності міжнародного договору України у виконанні запиту
(доручення) має бути відмовлено, якщо є
достатні підстави вважати, що запит спрямований на переслідування, засудження
або покарання особи за її ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження,
громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [13].
Важливим фактором також слід вважати положення, згідно з яким держава має
право відмовити у видачі в тому випадку,
якщо існують підстави вважати, що у запитуючій державі особа, яка видається, буде
піддана катуванню чи до якої можливе застосування інших видів впливу, які принижують людську гідність, що, у свою чергу,
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу платформ
інституту екстрадиції в кримінальному процесі. Розглянуто провідні положення (у тому
числі, як вітчизняне так і міжнародне законодавство), що визначають функціонування
механізму видачі осіб.
Наведено фундаментальні принципи екстрадиція, які виступають орієнтиром у тлумаченні норм міжнародних договорів і конвенцій про видачу осіб. Визначено теоретичні
проблеми при розгляді цього питання.
суперечить загальноприйнятим стандартам у сфері захисту прав людини [14].
Національні закони окремих країн, у
яких скасовано смертну кару, не видають
злочинців тим країнам, де їм загрожує
таке покарання [1, c. 137].
Висновки
З урахуванням вищезазначеного, видається за доцільне акцентувати увагу на
тому, що в основі інституту екстрадиції
розміщенні платформи, які виступають
орієнтиром при тлумаченні норм міжнародних договорів про видачу осіб і орієнтиром для фактичної взаємодії держав при
розгляді і виконанні запитів про екстрадицію.
Таким чином, можна вважати, що
принципи, покладені в основу інституту
видачі, формують нормативну основу регулювання співробітництва держав у сфері
екстрадиції. Встановлюючи приписи та заборони щодо дій держави, надають можливість відмови у видачі осіб за різними
підставами, включаючи територіальний
критерій, критерій громадянства, захисту прав особи від застосування насильства
і різних видів дискримінації, а також від
політичного переслідування. При цьому,
зберігається основна особливість інституту - невідворотність покарання за вчинене
діяння.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the
principles of the institution of extradition in criminal
proceedings. The leading provisions that determine
the functioning of the mechanism of extradition of
persons are considered. The fundamental principles
of extradition are given, which serve as a guide in the
interpretation of the norms of international treaties
and conventions on extradition. And also, theoretical
problems at consideration of the given question are
defined.
In contractual practice, the states have established
the basic principles of extradition. They should include
the principles that form the basis of the institutions
of both extradition and refusal to extradite suspects,
accused (defendants) or convicts. Thus, the principles
of extradition include:
1) the principle of non-extradition of nationals
(exclusively foreign citizens) is solved by combining
the territorial principle (the place of the crime and
the location of the offender) and the citizenship of this
person;
2) the principle of double incrimination - the
committed act must be recognized as a crime under the
laws of the requesting and the requested party;
3) the principle of inevitability of punishment the state in whose territory the person who committed
the crime was identified must either extradite him or
take over the case (criminal proceedings) for further
criminal prosecution;
4) the principle of prohibition of prosecution or
punishment twice for the same act;
5) the principle of expiration - the grounds for
refusal of extradition is the expiration of the statute
of limitations for bringing a person to criminal
responsibility;
6) the principle of reciprocity - in accordance with
Part 7 of Art. 2 of the European Convention on the
Extradition of Offenders 1957 - any Party may apply
reciprocity in respect of any offences excluded from the
application of the Convention under this article;
7) the principle of exclusion from the grounds of
extradition for committing a political crime;
8) the principle of responsibility for committing
an economic (financial) crime;
9) the principle of refusal of extradition for
humanitarian reasons.
The principles underlying the institution of
extradition form the normative basis for regulating
the cooperation of states in the field of extradition.
Moreover, they provide for the possibility of refusing
to extradite persons on various grounds, including
the territorial criterion, the criterion of citizenship,
the protection of individual rights from violence
and various forms of discrimination, and political
persecution. This preserves the main feature of the
institute - the inevitability of punishment for the act.
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У статті проведено комплексне дослідження
актуальних питань кібербезпеки в контексті
сучасних проблем правознавства. Визначено
шляхи вдосконалення правового регулювання
боротьби з кіберзлочинністю в Україні. Виявлені тенденції щодо універсалізації підходів законодавців різних країн у напрями боротьби з
кіберзлочинністю, у т.ч. як в Україні, так і у
США встановлено відповідальність за шахрайство, пов’язане із застосуванням комп’ютерів
та комп’ютерних мереж. Запропоновано авторському підході до розуміння поняття «кіберзлочинність». Під ним слід вважати певні
протиправні дії, здійснені у кіберпросторі, відповідальність за які встановлено кримінальним
законом. До найбільш поширених кіберзлочинів
належать: крадіжки грошових коштів з банківських кредитних карток, створення сайтів
з дитячою порнографією, комп’ютерні віруси,
пропаганда расової нетерпимості, інструкції з
виготовлення саморобних вибухових приладів,
комп’ютерні атаки на мережі органів державної влади, на військові, космічні комп’ютерні
системи, промислове шпигунство, використання компромату в політичних цілях.
Проведено аналіз та виявлення чинників,
що ускладнюють ефективне застосування законодавства про кіберзлочини в Україні. Серед них
ключовою є складність притягнення до кримінальної відповідальності в Україні осіб, які скоїли кіберзлочини з-за кордону. Тому нагальною
проблемою є організація міжнародно-правового
співробітництва у пошуку та притягненні до
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кримінальної відповідальності осіб, що скоїли
злочини за межами юрисдикції країни вчинення злочинних дій;
Подальшому розвитку напрацьованого вітчизняною аналітичною юриспруденцією наукового положення про те, що поняття «сфера
правового регулювання суспільних відносин» має
включати в т.ч. національний сегмент усесвітньої комп’ютерної мережі «Internet», який
упорядковується органами держаної влади певної країни. Вдосконалено наукове твердження
про те, що аналіз боротьби з кіберзлочинністю
засвідчує те, що програмне забезпечення (цифровий продукт), що використовується правоохоронними органами у сфері боротьби з кіберзлочинністю, у т.ч. під час профілактичних заходів у вигляді обмеження або заборони доступу
до тієї чи іншої інформації протиправного характеру, яка розміщена на сайтах, слід розглядати як якісно новий вид державного примусу.
Ключові слова: кіберзлочинність, боротьба з кіберзлочинністю, кібербезпека, пандемія
COVID-19, національна безпека, інформаційна
безпека.
Постановка проблеми
Актуальність досліджуваної тематики
обумовлена необхідністю подальшого розвитку вітчизняної доктрини щодо правового регулювання інформаційних відносин та потребою у всебічному з’ясуванні
можливостей юридичного впливу з боку
держави на нове технологічне та людське
середовище, яким є віртуальний простір.
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Сьогодні неможливо не визнати той факт,
що неухильний розвиток науково-технічного прогресу, який виявляється у всеосяжній цифровізації суспільного життя,
об’єктивно диктує необхідність удосконалення засад правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю, адже на сьогодні чинна вітчизняна нормативно-правова
база у сфері протидії злочинам у кіберпросторі лише частково задовольняє потреби часу та не завжди охоплює всі ключові елементи, які необхідні для ефективної
протидії кіберзлочинам всіх рівнів складності. Невипадково одним із пріоритетних
напрямків Стратегії національної безпеки
України, затвердженої Указом Президента
від 14 вересня 2020 року, визначено посилення спроможностей національної системи кібербезпеки для ефективної протидії
кіберзагрозам у сучасному безпековому середовищі.
Загострення проблеми кіберзлочинності є актуальною соціальною проблемою,
що породжує нові виклики, котрі в цілому
стоять як перед суспільством, так і перед
правом, адже наслідки злочинності у цифровому середовищі людство не може оперативно та одномоментно долати, через
швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, стрімку інновацію
мобільних та комп’ютерних пристроїв, додатків, програмного забезпечення, низький рівень освіченості більшості людей у
питаннях захисту власних інформаційнокомунікаційних пристроїв, неспроможність багатьох держав світу вести ефективну та стабільну політику захисту власних
державних інформаційних ресурсів тощо.
Однак, серед представлених вище факторів у 2020 році з’явився новий, найбільш
актуальний каталізатор розвитку кіберзлочинності в 21-ому столітті – фактор пандемії COVID-19.
Світова пандемія коронавірусу змістила
пріоритети політики різних держав світу,
міжнародних організацій та інших організаційних структур на сферу медицини,
соціального забезпечення громадян та збереження власної економічної стабільності.
Така політика, звичайно, є прекрасною
нагодою для розвитку кіберзлочинності

на просторах Інтернету, державних та інших важливих стратегічних інформаційних ресурсів багатьох організацій. Адже
все людство зараз вимушено перебувати в
умовах віддаленої роботи і вчитися жити
за її умовами. Саме через це питання захисту від кібернетичних загроз сьогодні є
надважливим аспектом національної безпеки будь-якої країни світу. Актуальність
теми кіберзлочинності в умовах пандемії
ще пов’язана з тим, що вже багато країн
переходять або вже перейшли на системи
електронного ведення документообігу, великих баз даних, проведенням важливих
робочих зустрічей або комунікацій через
різні «месенджери». За таких умов будьяка інформація, яка існує в умовах кібернетичного простору, може нести загрозу
державі, організації, конкретній людині в
«руках кіберзлочинців», саме тому аспекти безпеки кіберпростору зараз постійно
удосконалюються для унеможливлення
розвитку кіберзлочинності у світі. Саме
такими сьогодні є перипетії навколо системи кіберпростору та паралельного розвитку кіберзлочинності в умовах пандемії
COVID-19.
Науковий дискурс щодо правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю
знайшов свій прояв у публікаціях Л. В. Борисової, С. А. Буяджи, А. В Войціховського,
В. О. Голубєва, В. В.. Маркова, О.В. Манжая, та інших. Незважаючи на значну кількість юридичних наукових доробок, автори яких розглядали різноманітні підходи в
означеній сфері, тому тема наукової статті є
актуальною та своєчасною.
Метою статті є комплексне опанування
актуальних питань кібербезпеки в контексті сучасних проблем правознавства та визначення шляхів удосконалення механізму
правового регулювання боротьби із кіберзлочинністю.
Для досягнення поставленої мети були
поставлені та послідовно виконані такі завдання:
- розглянути історичні етапи розвитку
правового регулювання боротьби із кіберзлочинністю;
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- з’ясувати специфіку національного
правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю;
- поглибити напрацьовані вітчизняною
юриспруденцією знання праксеологічного
характеру щодо розвитку та удосконалення правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні.

- подальшому розвитку напрацьованого
вітчизняною аналітичною юриспруденцією наукового положення про те, що поняття «сфера правового регулювання суспільних відносин» має включати в т.ч. національний сегмент всесвітньої комп’ютерної
мережі «Internet», який упорядковується
органами держаної влади певної країни;
- подальшому вдосконаленні наукового
твердження про те, що аналіз боротьби з
кіберзлочинністю засвідчує те, що програмне забезпечення (цифровий продукт),
що використовується правоохоронними
органами у сфері боротьби з кіберзлочинністю, у т.ч. під час профілактичних заходів
у вигляді обмеження або заборони доступу
до тієї чи іншої інформації протиправного
характеру, яка розміщена на сайтах, слід
розглядати як якісно новий вид державного примусу.

Новизна дослідження полягає у формулюванні низки умовиводів як теоретичного, так і практичного характеру, що
мають слугувати основою для подальшої
боротьби з кіберзлочинністю в Україні,
вдосконалення її нормативної та організаційної складової. Це виявляється у:
- виявленні тенденції щодо універсалізації підходів законодавців різних країн у напрями боротьби з кіберзлочинністю, у т.ч. як в Україні, так і у США встановлено відповідальність за шахрайство,
пов’язане із застосуванням комп’ютерів та
комп’ютерних мереж;
- авторському підході до розуміння поняття «кіберзлочинність». Під ним слід
вважати певні протиправні дії, здійснені у
кіберпросторі, відповідальність за які встановлено кримінальним законом. До найбільш поширених кіберзлочинів належать:
крадіжки грошових коштів з банківських
кредитних карток, створення сайтів з дитячою порнографією, комп’ютерні віруси,
пропаганда расової нетерпимості, інструкції з виготовлення саморобних вибухових
приладів, комп’ютерні атаки на мережі
органів державної влади, на військові, космічні комп’ютерні системи, промислове
шпигунство, використання компромату в
політичних цілях.
- аналізі та виявленні чинників, що
ускладнюють ефективне застосування законодавства про кіберзлочини в Україні.
Серед них ключовим є складність притягнення до кримінальної відповідальності в
Україні осіб, які скоїли кіберзлочини з-за
кордону. Тому нагальною проблемою є
організація міжнародно-правового співробітництва у пошуку та притягненні до кримінальної відповідальності осіб, що скоїли
злочини за межами юрисдикції країни вчинення злочинних дій;
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Виклад основного матеріалу.
Історичні передумови виникнення
і розвитку кіберзлочинності. Будь-яке
явище чи процес має свої корені в минулому та через відображення в сьогоденні
спрямоване до майбутнього, тобто існує в
логіці причинно-наслідкових зв’язків історичного розвитку із сучасністю [1, c. 127].
Протягом усієї історії людства суспільство накопичувало знання і покращувало
способи зберігання і обробки інформації.
Із входженням суспільства в епоху інформаційних технологій з’явилися нові можливості зберігання і обробки величезних
потоків інформації.
Саме кінець ХХ століття ознаменувався інтенсивним впровадженням інформаційних технологій в економіці, управлінні
та, особливо, в кредитно – банківській діяльності, що обумовило виникнення нового класу злочинів – кіберзлочинів, що
вчиняються за допомогою комп’ютерних
технологій або злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.
З моменту появи першого персонального комп’ютера та поширення мережі Інтернет злочинці ведуть активну роботу по
застосуванню сучасних інформаційних тех72
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Уже в 1970-х роках з’являються перші
комп’ютерні злочинці, яких почали називати «хакерами». Важко точно сказати, хто
саме був першим хакером, але в більшості літературних джерел згадується Джон
Дрейпер(JohnDraper) як перший професійний кіберзлочинець (також відомий
якCap’nCrunch).
Діяльність Джона Дрейпера породила першу спеціалізацію хакерів фрікери(phreaker), що означає зламування телефонних автоматів і мереж з метою
отримання безкоштовних дзвінків. В рядах фрікерів у той час були навіть такі особи, як Стів Возняк (SteveWozniak) та Стів
Джобс(SteveJobs), які в майбутньому заснували «AppleComputers». Вони налагодили
виробництво пристроїв для злому телефонних мереж у домашніх умовах. І саме
цей час можна вважати початком розвитку
кіберзлочинності.
Починаючи з 1980-х років, телефонні фрікери починають займатися
комп’ютерним хакерством, виникають
перші системи електронних дошок оголошень (BBS), попередників груп новин
«Usenet» і електронної пошти.
З часом електронні дошки оголошень
з такими назвами, як «SherwoodForest» і
«Catch-22», стають місцями зустрічей хакерів і фрікерів. Саме на цих платформах
відбувається обмін досвідом по крадіжці паролів, номерів кредитних карт. Починають формуватися хакерські групи.
Першими були «LegionofDoom» у США і
«ChaosComputerClub» у Німеччині.
Взагалі, у 80-х роках починає спостерігатися істотне збільшення числа
комп’ютерних атак. Так, якщо в 1988 р.
було всього 6 звернень користувачів Інтернет з приводу комп’ютерних атак у центр
Інтернет - безпеки CERT, що відкрився в
1988 p., то в 1989 р. - 132, а в 1990 р. - уже
252. Кіберзлочинність перестає бути рідкістю, а Інтернет починає використовуватися для більш широкого кола злочинів.
Це стає початком другого етапу в розвитку
кіберзлочинності, що характеризується
появою нових спеціалізацій Інтернет-злочинців.

нологій у своїй протизаконній діяльності.
Ця діяльність включає в себе розповсюдження комп’ютерних вірусів, шахрайства
з пластиковими платіжними картками,
крадіжки коштів з банківських рахунків,
викрадення персональної інформації, порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем,
але це далеко не повний перелік подібних
злочинів. І з кожним етапом розвитку суспільства розширюється коло протизаконних діянь, що вчиняються у віртуальному
просторі.
В історії кіберзлочинності можна виділити кілька етапів розвитку:
I етап. Поширення глобальної мережі
Інтернет. На цьому етапі комп’ютерна злочинність ще не розвинена, але все ж відбуваються діяння, які несуть суспільну небезпеку. Так, у серпні 1962р. професор Джон
Ліклайдер опублікував свою доповідь під
назвою «GalacticNetwork». Автор пророкував появу в майбутньому глобальної мережі, отримати доступ до якої зможе будь-хто
і яка з’єднає комп’ютери по всьому світу.
Двома роками пізніше, в 1964 р., Леонард Клейнрок (співробітник Массачусетського технологічного інституту) обґрунтував те, що пакетний обмін даними «комутація пакетів» (передана інформація ділиться
на частини пакета і відправляється по різних каналах, щоб у кінці знову з’єднатися в
одне ціле) – ця схема є набагато надійніша
циклічної комутації каналів, через яку дані
передаються суцільним потоком по одному
каналу [2, с. 882].
Початковим етапом появи мережі
– інтернет, стало створення першої комунікаційної мережі ARPAnet ( Advanc
edResearchProjectsAgencyNetwork).
Роком заснування мережі Arpanet вважають
1969рік. Вона була розроблена компанією
«BoltBeranekandNewman» (BBN) на замовлення Агентства передових дослідницьких проектів (ARPA)Міністерства Оборони
США з метою створення системи швидкого обміну інформацією між комп’ютерами,
а також для відпрацювання методів підтримки зв’язку у випадку ядерного нападу[3, с. 195].
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II етап. Розповсюдження кіберзлочинності, розширення спеціалізацій кіберзлочинності і груп хакерів.
У 1983 році у прокат виходить фільм
«WarGames», який саме і представив субкультуру хакерів широкій громадськості.
Це був перший фільм, що розповів про хакарську атаку та її масштаби.
У цьому ж році в США в штаті Мілуокі
відбувся перший арешт Інтернет- злочинця, про якого стало відомо громадськості.
Приводом для цього послужив перший зареєстрований Інтернет - злом, здійснений
шістьма підлітками, які називали себе «група 414» (414 - міжміський телефонний код
Мілуокі). Протягом дев’яти днів ними було
зламано 60 комп’ютерів, серед яких були
комп’ютери Лос-Аламоської державної лабораторії [4].
З початку 1984 року почав публікуватися хакерський журнал «2600». Вихід
журналу став своєрідним плацдармом для
обміну думок між хакерською спільнотою. Редактором журналу став Еммануїл
Голдштейн(справжнє ім’я ЕрікКорлі). Навіть до сьогодні цей журнал не втрачає
своєї популярності і становить платформу
для виступу проти посиленого цифрового
нагляду та відстоювання особистих та цифрових свобод, а також висвітлення сучасної
хакерської культури.
У 1984 р. Фред Коен (Fred Cohen) опублікував відомості про розробку перших
шкідливих комп’ютерних програм, які саморозмножуються, і застосував до них термін «комп’ютерний вірус». При цьому Фред
Коен написав програму, що демонструвала
можливість зараження одного комп’ютера
іншим.
У 1986 році Конгрес США занепокоєний поширенням нового виду злочинності
та зростанням хакерських атак, затверджує
акт «The Computer FraudandAbuseAct»[5],
який забороняв неавторизований доступ
до будь-якої комп’ютерної системи і отримання секретної військової інформації.
Саме прийняття цього документа ознаменувало визнання хакерських атак злочинними діями, що посягають на національну
безпеку США. Але дія цього акту не поширювалася на неповнолітніх осіб.
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Цього ж року з’явилася книга Лойда
Бланкеншипа(LoydBlankenship), відомого
як «Наставник» через книгу – «Маніфест
хакера», що була написана під час відбування покарання у в’язниці. Ідеї, висловлені в цьому маніфесті, до сьогодні вважаються основою хакерської ідеології та
культури, що широко розповсюджуються в
мережі Інтернет.
Листопад 1988 року став катастрофою
для комп’ютерного світу. Студент Корнельського університету Роберт Морріс
розробив програму, яка самостійно розмножувала «комп’ютерного черв’яка» та
проникла до майже 6000 університетських та урядових комп’ютерів по всій
Америці, внаслідок чого було спричинено значну матеріальну шкоду [6, с. 294].
26 липня 1989 року Морріс став першим
звинуваченим у комп’ютерному шахрайстві (ComputerFraud) та акті зловживання
(AbuseAct).
У 1994 р. світова спільнота дізналася
про так звану «справу Володимира Левіна», віднесену міжнародною кримінальною
поліцією до категорії «транснаціональних
мережевих комп’ютерних злочинів», який
зламав систему управління рахунками корпоративних клієнтів американського «Сітібанку» - одного з найбільших банківських
установ планети і викрав таким чином понад 12 мільйонів доларів [7]. Це стає початком третього етапу в розвитку кіберзлочинності, що характеризується транснаціональністю та появою кібертероризму.
III етап. Набуття транснаціонального
характеру та початок становлення кібертероризму. Так, британський хакер Гарі Мак
Кіннон (GaryMcKinnon) був переконаний,
що військові приховують факти, що стосуються НЛО, і в 2001-2002 рр. він вирішив
зламати один з серверів NASA. Незабаром
були виявлені сліди злому комп’ютерів,
що належать армії США, Міністерству оборониі Пентагону. У цілому Мак Кіннон
отримав несанкціонований доступ до 97
комп’ютерів, і кожен раз він шукав у них
інформацію про літальні тарілки.
У 1993 р терористи в Литві погрожували підірвати Ігналінську АЕС за допомогою перехоплення комп’ютерного
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кували комітет Демократичної партії під
час виборів до Конгресу (DCCC)[11].
27 червня 2017 року Україна стала
жертвою масової хакерської атаки: вірус
Petya. Вірус шифрує файли на зараженому комп’ютері і виводить на екран повідомлення з вимогами. За даними компанії
ESET, яка займається розробкою антивірусного програмного забезпечення, на
Україну припало 75,2% заражень від загального числа у світі, на Німеччину - 9%,
на Польщу - 5,8%. [12].
Першим етапом правого регулювання протидії кіберзлочинам в Україні були
здійснені у 1994 році, а саме внесено зміни до Кримінального кодексу 1960 року,
відповідно до яких ст. 198-1 «Порушення
роботи автоматизованих систем» було передбачено кримінальну відповідальність за
умисне втручання у роботу автоматизованих систем, що призвело до перекручення
чи знищення інформації або носіїв інформації, чи розповсюдження програмних і
технічних засобів, призначених для незаконного проникнення до автоматизованих
систем і здатних спричинити перекручення або знищення інформації чи носіїв такої інформації. У 2001 році було прийнято
Кримінальний кодекс України (КК України), відповідно до якого ця діяльність вийшла на якісно новий рівень.
У наукових дослідженнях з цієї проблематики охоплюють наступну термінологію:
«злочини у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку»; «комп’ютерні
злочини»; «кіберзлочини»; «злочини у
сфері IT технологій»; «високотехнологічні
злочини»; «інтернет-злочини»; «злочини
у сфері високих технологій»; «е-злочини»;
«злочини у сфері інформаційно-телекомунікаційних систем» та ін. Не слід ототожнювати ці визначення, хоча вони мають
схожість, але між ними є відмінності, що
відображено у законодавстві. Так у сфері
протидії кіберзлочинності основоположною є Конвенція про кіберзлочинність від
23 листопада 2001 року (далі - Конвенція).
Сьогодні вона ратифікована 18 державами

контролю над нею та запуску вірусної
комп’ютерної програми типу «троянський
кінь». А в червні 1998 року міжнародна
група хакерів «Milw0rm» отримала доступ
до Індійського центру атомних досліджень
BhabhaAtomicResearchCenter
(BARC)
і
створила фальшиву сторінку сайту додавши свій контент загрозливого характеру.
Оцінка цих діянь призвела до появи нових термінів, таких як «комп’ютерний тероризм» або «кібертероризм». Так у 1997
р спеціальний агент ФБР Марк Поллітт
ввів в обіг новий юридичний термін, запропонувавши вважати кібертероризмом
будь-яку «навмисну, політично вмотивовану атаку на інформацію, комп’ютерні системи, програми та дані, які призводять до
насильства щодо невійськових цілей, груп
населення або таємних агентів»[8].
Американський дослідник Ден Вертон
вважає, що багато терористичних організацій створили в Інтернеті бази розвідувальних даних,які використовуються при підготовці атак [9, с.72]. Розслідування деяких
терактів підтвердило це судження. Наприклад, доведено, що японське терористичне угруповання «АумСінрікьо», що здійснило газову атаку в токійському метро в
1995 р, попередньо створило комп’ютерну
програму,яка була здатна перехоплювати
повідомлення поліцейських радіостанцій
і відслідковувати маршрути руху поліцейських автомобілів.
IV етап. Використання Інтернету в
політичних цілях, цілеспрямоване використання кібератак проти урядів держав.
Так, конфлікт у Косово вважається першою Інтернет - війною, у якій різні групи
комп’ютерних активістів використовували
мережу Інтернет для засудження військових дій як Югославії, так і НАТО, навмисно порушуючи при цьому роботу урядових
комп’ютерів і отримуючи контроль над
сайтами з подальшою зміною змісту [10].
У липні 2016 року напередодні президентських виборів у результаті кібератаки
на сервер Національного комітету Демократичної партії США (DNC) майже 20 тисяч електронних листів були опубліковані
на порталі «WikiLeaks». Хакери також ата75
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Закону України «Про кібернетичну безпеку України», а також привести національне
законодавство у відповідність із міжнародними стандартами з питань інформаційної
та кібернетичної безпеки, удосконалення
системи формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України.
У Стратегії національної безпеки, затвердженої Указом Президента України
від 14 вересня 2020 року № 392/2020, вживаються терміни «кіберзлочинність», «кіберзагроза», «кібербезпека», «кіберпростір» [17]. Після затвердження Стратегії національної безпеки України, відповідно доп. 2 ст. 31 Закону України «Про національну безпеку України» починається організація підготовки Стратегії кібербезпеки
України, яка здійснюється за дорученням
Президента України Національним координаційним центром кібербезпеки [18].
На сьогодні Стратегія кібербезпеки України на стадії розробки та ще не прийнята.
Стратегія визначатиме пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки, а також основні підходи та напрями до формування питань кіберзахисту.
Тим часом, як повідомляє ІнтерфаксУкраїна, Єврокомісією прийнято нову
Стратегію кібербезпеки, яка передбачає
підвищення стійкості життєво важливих
інфраструктур, протидію кібератакам ззовні, у тому числі шляхом санкцій [19].
У Законі України «Про основи національної безпеки України» тільки згадується у статті 31 про Стратегію кібербезпеки України. [20, ст. 351]. Законом
України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» надано визначення поняття - кіберзлочин. Кіберзлочин
(комп’ютерний злочин) є суспільно небезпечним винним діянням у кіберпросторі
та/або з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України
про кримінальну відповідальність та/або
яке визнано злочином міжнародними договорами України [21, ст. 1].
Попри наявність чинних нормативноправових актів вітчизняне законодавство
лише частково задовольняє потреби сьогодення, оскільки не містить визначення по-

та підписана 25 країнами, серед яких є і
Україна від 7 вересня 2005 року [13].
У липні 2006 року було ратифіковано
додатковий протокол до Конвенції, що
стосується криміналізації дій расистського
та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи (Додатковий протокол) [14]. Термінологія, яка вживається
у Конвенції та додатковому протоколі до
неї, не знайшла повного відображення у
вітчизняному законодавстві. У тексті Конвенції та Додаткового протоколу до неї
також не міститься визначення поняття
«кіберзлочин» та суміжних з ним понять,
однак наявний перелік діянь, за які на національному рівні пропонується встановити кримінальну відповідальність, та наводиться їх умовна класифікація залежно від
об’єкта правовідносин [15, с. 4].
Слід зазначити, що в українському законодавстві визначено лише перелік злочинів, які вчиняються з використанням
комп’ютерів, комп’ютерних систем та мереж електрозв’язку, закріплених у Розділі
ХVІ КК України. Хоча у деяких законодавчих актах згадуються деякі поняття,
проблематику формулювання яких ми
розглядаємо, проте в жодному із нормативних актів так і не надано їх визначення. У «Доктрині інформаційної безпеки
України» 2009 року використовувались
категорії «комп’ютерна злочинність» та
«комп’ютерний тероризм» [16, ст. 1783],
але у прийнятій відповідній доктрині у
2017 році взагалі не вживається вказана
термінологія.
Частково питання визначення термінології мав би вирішити Закон України
«Про кібернетичну безпеку України», проект якого було зареєстровано ще 4 червня
2013 року. Проте він не містив визначення кіберзлочину і так і не був прийнятий.
Дещо пізніше Указом Президента України
від 1 травня 2014 року № 449/2014 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про
заходи щодо вдосконалення формування
та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України» було
поставлено завдання розробити проєкти
Стратегії кібернетичної безпеки України і
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нять, які є відправними у сфері формування державної інфраструктури інформаційної безпеки. Розв’язання проблеми потребує вдосконалення нормативно-правових
актів, які є підґрунтям єдиної державної
політики забезпечення інформаційної (кібернетичної) безпеки та її реалізації [15,с. 7; 17, С.181].
Деякі шляхи вдосконалення правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні. Пандемія COVID-19
значно прискорила процеси, які до того
розвивалися досить повільно. Зокрема,
глобальна ізоляція населення за місцем
проживання зумовила більш глибоке занурення у віртуальний кіберпростір, у якому
люди більше зазнають впливу інформаційного цунамі, причому переважно деструктивного характеру. Припинення діяльності цілих секторів економіки підштовхнуло
найсильнішу за останні часи економічну
кризу. Нові специфічні обмежувальні заходи щодо захисту населення водночас уможливили здійснення державою тотального
контролю за громадянами. У світі посилилися радикальні настрої і загострилося
протистояння між так званими «глобалістами» і «державниками» [22, С. 8].
Зазначені процеси відбуваються на
тлі взаємопов’язаних системних криз, які
умовно можна визначити як санітарно-епідеміологічну, кіберінформаційну, фінансову, соціально-економічну і політичну кризи.
Окрім безпосередньої шкоди, від можливих випадків несанкціонованого доступу до приватної чи комерційної інформації, інформації з обмеженим доступом,
зростають випадки фішингу, DDOS-атак,
інформаційних кібератак пов’язаних із маніпулюванням ситуації з COVID-19, актів
кібершпигунства, витоку персональних даних громадян та інших злочинів у цій сфері. При цьому ми можемо спостерігати негативну тенденцію підвищення суспільної
небезпеки зазначених діянь.
Жертвами кіберзлочинців стають не
тільки пересічні громадяни, компанії чи
установи, але й цілі корпорації, а також
об’єкти критичної інфраструктури, та дедалі частіше - лікарні. Надзвичайною є

загроза кібератак, що спрямовані на підрив нормального функціонування закладів
охорони здоров’я в умовах пандемії. Так
12 березня 2020 року в результаті кібератаки на заклад охорони здоров’я «University
Hospital» в м. Брно Республіка Чехія лікарня була змушена відкласти термінові хірургічні операції та перенаправити нових
гострих пацієнтів до сусідніх відділень.
Цього ж дня дві інші лікарні «Children’s
Hospital» і «Maternity Hospital» також
постраждали від хакерських атак [23].У травні 2020 року в результаті кібератаки
постраждав ряд об’єктів Національної системи охорони здоров’я (NHS) Великобританії. Хакери вимагали викуп за відновлення роботи комп’ютерних мереж медичних
установ у період СOVID-19 [24]. Зазначені
кібератаки мають тенденцію до зростання і
не завжди правоохоронні органи спроможні успішно протидіяти цим злочинним посяганням. Це викликає необхідність здійснення широкомасштабних, довгострокових, системних та науково – обґрунтованих
запобіжних заходів як на державному, так
і на транснаціональному рівні, що охоплюватиме організаційно – управлінський,
кримінально – правовий, адміністративний, медичний та інші напрямки і передбачатиме:
1) удосконалення національного та
міжнародного законодавства, що регулює
протидію кіберзлочинності, з урахуванням
нових сучасних ризиків викликаних захворюваністю на COVID-19. Динамічність
поширення комп’ютерних технологій та
їх метаморфози зобов’язують законодавця
і правоохоронні органи, що протидіють
комп’ютерній злочинності, збільшувати
швидкість реакції на появу нових способів
протиправної діяльності в цьому напрямку, на випередження злочинів;
2) підвищення ефективності взаємодії
між правоохоронними органами України
і ряду зарубіжних країн. Чітка взаємодія,
як форма взаємозв’язку та взаємної підтримки, значення якої важко переоцінити,
полягає у тому, що правоохоронні органи
в цілому, конкретні їх служби та структурні підрозділи або працівники у взаємодії
один з одним досягають значно більших
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результатів у менші строки із найменшими
витратами сил;
3) посилення співпраці із спеціалізованими органами інших країн у питаннях
протидії кіберзлочинності, що повинно
проявлятися не лише в обміні досвідом,
а також у проведенні спільних операцій,
спрямованих на виявлення, попередження та розслідування будь-яких фактів кіберзлочинності, що мають міжнародний
характер;
4) забезпечення правоохоронних органів, які уповноважені здійснювати заходи протидії кіберзлочинності новітніми засобами техніки на всіх рівнях роботи. Адже
складність виявлення дій комп’ютерного
злочинця полягає в його можливості скоювати злочини в кіберпросторі, у якого немає державних кордонів, що багаторазово
збільшує ступінь їх суспільної небезпеки;
5) підвищення професіоналізму кадрового складу підрозділів, що займаються питанням протидії кіберзлочинності.
Отримання і аналіз доказів у справах про
злочини у сфері комп’ютерної інформації
– одне з основних і важко вирішуваних на
практиці завдань. Це вимагає не лише розробки тактики проведення слідчих і організаційних заходів, але і наявності спеціальних знань у сфері комп’ютерної техніки
і програмного забезпечення, а також внесення поправок до чинного законодавства.
Співробітники, які безпосередньо займаються розслідуванням цього роду злочинів, і працівники судової системи часто не
володіють спеціальними знаннями у сфері
нових комп’ютерних технологій, що часто
ускладнює процес розслідування злочинів;
6) використання у діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю результатів наукових розробок з тематики, що
стосується протидії кіберзлочинам. На
практиці часто виникають помилки при
кваліфікації та документуванні злочинних
діянь, частими причинами чого є відсутність достатньої кількості методичних рекомендацій і роз’яснень із розслідування
цих злочинів, узагальненої судової практики.
Якщо звертатись прикладних статистичних даних з питань впливу пандемії
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коронавірусу на різні регіони світу, то за
інформацією, представленою Інтерполом
за травень 2020 року, шляхом опитування
громадян було визначено, що існують різні
тенденції проявів кіберзлочинності в умовах пандемії коронавірусу за регіонами.
Наприклад, в Африці респонденти активно скаржились на:
1. Необхідність посиленого використання електронних або безготівкових платежів з моменту початку пандемії, через
що громадськість піддалася масивним кібератакам з цього приводу.
2. У більшості організацій та компаній
примушують працювати вдома, за таких
умов вразливість такого типу роботи привела до сплеску афер з відповідною тематикою фішингу, вимагання та благодійності.
3. Активне розповсюдження та тираж
фейкових новин, пов’язаних з COVID-19, у
соціальних мережах також було збільшено
кількість «спаму» із новинами про коронавірус.
4. Діяльність
державно-приватного
партнерства була відносно низькою на рахунок проявів кіберзлочинності, сприяючи
збільшенню кількості невирішених кіберзлочинів [25].
Для порівняння тенденцій по регіонах
та здійснення аналізу представлених даних, слід привести ще приклади відповідей респондентів зафіксованих в регіонах
Америки та Європи. Щодо американських
респондентів, то вони найбільше скаржились на:
1. Різке збільшення тематичних фішингових та шахрайських кампаній,
пов’язаних із COVID-19.
2. Те, що багато компаній в Америці
впровадили роботу в режимі телемережі,
і за таких обставин кіберзлочинці частіше
стали орієнтуватися на працівників, як потенційних жертв, щоб отримати контроль
через віддалений доступ до корпоративних мереж з метою крадіжки конфіденційної інформації.
3. Роботу соціальних медіа, які все частіше використовуються злочинцями для
пропаганди сексуальної поведінки дітей в
Інтернеті та їх подальшої експлуатації.
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4. Правопорушниками в мережі Інтернет було скоєно багато проявів жорстокого поводження з дітьми, що вплинуло на
їх психологічний стан та здоров’я [40].
Аналізуючи дані, представлені респондентами різних регіонів світу, слід зазначити, що кібернетичні злочини, пов’язані
з пандемією коронавірусу є схожими.В основному кіберзлочинці користувалися загальною неготовністю представників
різних держав світу щодо захисту власних
даних, інформації та, загалом, безпечного
перебування у кіберпросторі. Усі приклади кіберзлочинності, звісно, стосувалися
отримання матеріальної вигоди або морального задоволення кіберзлочинців.
Враховуючи огляд усіх існуючих на
сьогодні тенденцій, проявів, обставин
розповсюдження кіберзлочинів в умовах
COVID-19, останнім, на що слід звернути
увагу, є проєкт CyberEast. Сутність створення цього проєкту в 2019-ому році, що
фінансується Європейським Союзом, стосувалася побудови взаємної правової допомоги та поліцейського міжнародного
співробітництва. За умови існування коронавірусу цей проєкт також був залучений
до питання вирішення проблем із кіберзлочинністю. Основною метою цього проєкту було збільшення потенціалу судових
та правоохоронних органів, налагодження
міжнародної співпраці, побудова довіри у
сфері кримінального правосуддя та активне вирішення, розслідування існуючих кіберзлочинів у рамках пандемії коронавірусу. Також завдяки представленому проєкту
були значно розширені можливості щодо
боротьби з кіберзлочинністю та електронними доказами, у вирішенні кримінальних справ.
Останнім, що слід згадати, враховуючи сучасні перипетії та обставини навколо
тематики кіберзлочинності на тлі пандемії
коронавірусу є рекомендації щодо питань
безпеки громадян у кіберпросторі. Ці рекомендації були розроблені Європейським
Союзом у вигляді норм та правил для організації захисту населення під час їх перебування в кіберпросторі. Цими рекомендаціями є: постійна зміна паролю від Wi-fi
роутеру; встановлення винятково якісного

програмного забезпечення, антивірусу; перевірка можливостей програм, контроль за
її доступом до галереї, документів, карток
пам’яті; створення максимально складних
паролів для електронної пошти та інших
видів ресурсів, на яких перебуває людина; організація автоматичного збереження
важливих даних у хмарне сховище; захист
електронних девайсів від кібернетичних
зломів шляхом встановлення пін-кодів,
сканерів відбитки пальців, голосового інтерфейсу; постійна перевірка налаштувань
приватності при перебуванні акаунту людини в мережі Інтернет; покупка через
мережу Інтернет тільки на сертифікованих сайтах, які гарантують захист вашої
особистої інформації; забезпечте системою
захисту перебування дітей у мережі Інтернет, шляхом встановлення спеціальних
програм; не робіть зайвих переказів грошових ресурсів, якщо не впевнені в надійності сайту, мережі, у якій збираєтесь зробити транзакцію [26].
Висновки
Осмислення актуальних питань кібербезпеки в контексті сучасних проблем правознавства вказує на те, що:
1. Окремі технологічні характеристики
всесвітньої комп’ютерної мережі «Internet»
є найбільш впливовими чинниками розвитку майже всього спектру сучасних суспільних відносин. Водночас, саме вони й
криміналізують сферу кіберпростору. До
них належать: - всесвітній (глобальний) характер мережі «Internet» та відсутність географічних кордонів; - можливість для користувачів залишатися анонімними під час
її використання; - відсутність матеріальної
форми в інформації, що поширюється у цій
мережі, її здатність циркулювати у цій мережі безконтрольно; - наявність електронних зв’язків між користувачами мережі
«Internet».
2. Рівень правового захисту персональних даних людини, розміщених у мережі
«Internet», не відповідає сучасним світовим стандартам у цій галузі, а зміст поняття «персональні дані людини» за своїм
об’ємом є значно вужчим, ніж у країнах
ЄС та США. Ця обставина є одним із чин79
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ників, що сприяють поширенню кіберзлочинності у вітчизняному сегменті мережі
«Internet».
3. Вагомою проблемою, яка виникає
під час розслідування злочинів, вчинених
у кіберпросторі, є фіксація точного моменту вчинення злочину, адже в цілому
існують труднощі у тому, щоб визначити
та зафіксувати точний момент здійснення того чи іншого акту або певної події у
цьому середовищі, чимало користувачів
мережі «Internet» діють у ній анонімно,
без будь-якої ідентифікації, крім того між
ними немає реальних контактів та вони
можуть знаходитися у різних частинах світу. Тому практично всі стадії процедури
розслідування кіберзлочинів (від збирання
та аналізу фактичних даних до юридичної
кваліфікації та притягнення злочинців до
відповідальності) повинні бути адаптовані
до реалій віртуального простору. Це також
виявляється в тому, що особи, котрі відбувають покарання за вчинення злочинів
у пенітенціарних закладах, мають бути абсолютно позбавлені можливості доступу до
комп’ютерних технологій.
4. У науковому середовищі вже не має
дискусії про те, чи є кіберзлочинність загрозою національній безпеці України.
Основні питання точаться навколо того,
який зміст має вкладатися в поняття «кіберзлочинність», її ознаки та види.
5. Ключовою проблемою, що впливає
на стан боротьби з кіберзлочинністю є неузгодженість термінологічної бази, як і
вільне використання значної кількості термінів (та їх синонімів), що часто не узгоджені між собою. Так, у Законі України «Про
національну безпеку України» згадується
поняття «кібербезпека України». Водночас, цей термін не має свого визначення.
У Законі України «Про боротьбу з тероризмом» поняття «комп’ютерний тероризм» не згадується взагалі, а ті елементи,
що можуть до нього відноситись, прописані як складова частина поняття «технологічний тероризм». Отже, можна констатувати, що вітчизняне нормативно-правове
поле у сфері інформаційної (кібернетичної)
безпеки оперує термінами визначень, яких
фактично немає.
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6. Питання кіберзлочинності в умовах
COVID-19 стало розвиватися активніше.
Пандемія коронавірусу сьогодні дозволяє
кіберзлочинцям застосовувати різні методи для обману та шахрайства різного роду.
Для того щоб вміти правильно протистояти впливу кібернетичних загроз, світова спільнота постійно повинна приймати
ефективні рішення щодо створення спеціальних алгоритмів захисту власного населення від подібних діянь. Якщо згадувати
статистичні дані з приводу пандемії коронавірусу та взаємозалежності її з різними
проявами кібернетичних злочинів, то слід
констатувати, що подібні злочинні діяння
будуть збільшуватися з кожним роком.
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al espionage, use of compromising materials
for political purposes.
The author has carried out the analysis
and has defined factors that complicate the
effective application of legislation on cybercrimes in Ukraine. The key one among them
is the difficulty of prosecuting those who
have committed cybercrime in Ukraine from
abroad. Therefore, the urgent problem is the
organization of international and legal cooperation for searching and prosecuting persons who have committed crimes outside the
jurisdiction of the country, where criminal actions were committed.
Further development of the scientific position developed by the domestic analytical
jurisprudence that the concept of “sphere of
legal regulation of public relations” should
include, in particular the national segment
of the global computer network “Internet”,
which is organized by state authorities of a
particular country. The author has improved
the scientific assertion that the analysis of the
fight against cybercrime demonstrates that
the software (digital product) used by law enforcement agencies in the fight against cybercrime, including during preventive measures
in the form of restricting or prohibiting the
access to any information of illegal nature
posted on the websites, should be considered
as a qualitatively new type of state coercion.
Key words: cybercrime, fight against cybercrime, cyber security, COVID-19 pandemic, national security, information security.
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TOPICAL ISSUES OF CYBER SECURITY IN THE CONTEXT OF MODERN
PROBLEMS OF LEGAL SCIENCE
The author of the article has carried out
a comprehensive research of topical issues
of cyber security in the context of modern
problems of legal science. Ways of improving the legal regulation of the fight against
cybercrime in Ukraine have been defined.
The author has identified the tendencies for
the universalization of approaches of legislators of different countries regarding the
fight against cybercrime, including both in
Ukraine and in the United States; has established liability for fraud related to the use
of computers and computer networks. The
author has suggested own approach to understanding the concept of “cybercrime”. It
should be considered as certain illegal actions
committed in cyber space, the liability for
which is stipulated by criminal law. The most
common cybercrimes include: theft of money
from bank credit cards, creation of websites
with child pornography, computer viruses,
propaganda of racial intolerance, instructions
for producing homemade explosive devices,
computer attacks on government networks,
on military, space computer systems, industri-
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Закріплена Кримінальним процесуальним
кодексом України 2012 року нова форма вітчизняного кримінального процесу, побудованого на підставі конституційних принципів
змагальності та рівності сторін кримінального провадження, обумовила необхідність
запровадження до стадії досудового розслідування судового контролю з метою недопущення будь-яких порушень конституційних прав
учасників кримінальної процесуальної діяльності з боку прокурора при виконанні ним
процесуальних дій, прийнятті процесуальних
рішень та застосуванні примусових заходів
процесуального характеру (заходів забезпечення кримінального провадження). Виконання
судово-контрольної функції у досудовому розслідуванні законодавець поклав на нового владного суб’єкта цієї стадії провадження – слідчого
суддю (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України). Діяльність означеного владного суб’єкта має важливе значення, оскільки від його процесуальних
залежать: хід і результати досудового розслідування; забезпечення недоторканності прав,
свобод і законних інтересів учасників процесу;
успішне виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України. Тож
у стадії досудового розслідування, найбільш
тісно пов’язаній із застосуванням заходів процесуального примусу та більш ніж істотним
обмеженням прав і свобод учасників кримінального провадження, судово-контрольна діяльність слідчого судді є надійною конституційною гарантією забезпечення прав, свобод

і законних інтересів громадян, втягнутих у
сферу кримінальної процесуальної діяльності.
У статті розкриті основні кримінальні процесуальні форми взаємодії прокурора зі слідчим
суддею у сфері забезпечення прав і свобод і законних інтересів учасників досудового розслідування та доведена необхідність подальшого
наукового і правового їх удосконалення.
Ключові слова: досудове розслідування, прокурор, слідчий суддя, учасники досудового розслідування, правозахисна (правозабезпечувальна) діяльність, взаємодія, форми взаємодії.
Постановка проблеми
Статтею 3 Конституції України основоположною (загальнодержавною) визнано правозахисну (правозабезпечувальну)
функцію, яку в обов’язковому порядку повинні виконувати всі органи державного
апарату в усіх сферах державної діяльності.
У стадії досудового розслідування кримінального процесу України цю функцію реалізують всі владні суб’єкти, які виконують
його цілі і завдання різними правовими
засобами (повноваження, форми і методи),
які дозволяють своєчасно попереджувати
та усувати будь-які порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, залучених чи
допущених до кримінальної процесуальної
діяльності.
Визначна роль на цьому напрямку кримінальної процесуальної діяльності у стадії
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досудового розслідування належить прокурору і слідчому судді, позаяк перший з
них виконує правозахисну (правозабезпечувальну) функцію на засадах законності
з позицій, обумовлених публічними (державними) інтересами, а другий виконує її
на засадах верховенства права з позицій,
обумовлених правовим статусом людини і
громадянина в правовій державі як найвищої соціальної цінності та недоторканності
(невід’ємності) її природних прав навіть з
боку самих державних органів. З урахуванням цього питання співвідношення прокурорської наглядової діяльності і судово-контрольної діяльності слідчого судді у
сфері забезпечення прав, свобод і законних
інтересів учасників, діючих у стадії досудового розслідування, а також взаємодії цих
двох ведучих владних суб’єктів, набуває
важливого наукового і практичного значення, бо ці види кримінальної процесуальної правозахисної (правозабезпечувальної) діяльності доповнюють один одного [1,
с. 128-133].

– правознавці В.П. Бож’єв, І.Ф. Демідов,
А.М. Ларін, Н.А. Колоколов, К.А. Кашаєв,
В.П. Петрухін, М.С. Строгович, О.О.Тушев
та інші.
Мета статті – всебічно дослідити проблематику взаємодії прокурора і слідчого
судді у досудовому розслідуванні.
Результати дослідження
Основні кримінальні процесуальні форми взаємодії прокурора і слідчого судді
визначені нормами чинного КПК України 2012 року. Необхідно відзначити, що
взаємодіють вони один з одним як безпосередньо, так і опосередковано через учасників сторони обвинувачення чи учасників
сторони захисту. Взаємодія має свою ціль
і завдання, на досягнення яких вона спрямована. Так, ціллю взаємодії є досягнення
такого становища, коли права, свободи і законні інтереси учасників досудового розслідування не порушуються ні його владними
суб’єктами, ні іншими особами, залученими
чи допущеними до кримінального провадження [2, с. 25-26]. До завдань взаємодії
відносяться: 1) попередження прав, свобод
і законних інтересів учасників досудового розслідування; 2) своєчасне виявлення
порушень прав, свобод і законних інтересів учасників досудового розслідування;
3) швидке і повне поновлення порушених
прав, свобод і законних інтересів учасників
досудового розслідування [3, с. 178-186].
Чинним КПК України 2012 року визначені лише основні процесуальні форми
взаємодії прокурора зі слідчим суддею у
правоохоронній (правозабезпечувальній)
сфері. Так, слідчий суддя завжди інформує прокурора про день проведення судово-контрольного провадження, незалежно
від того, яким владним суб’єктом чи учасником досудового розслідування воно ініційовано, бо участь прокурора в усіх цих
провадженнях передбачена законом. У той
же час прокурор, як ведучий учасник сторони обвинувачення, має право особистого
звернення до слідчого судді з письмовим
клопотанням про застосування будь-якого
заходу забезпечення кримінального провадження по будь-якій кримінальній справі,

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
При запровадженні до стадії досудового розслідування інституту слідчого судді вітчизняний законодавець не визначив
вичерпного переліку його форм взаємодії
з основними владними суб’єктами досудового розслідування та іншими учасниками кримінального провадження, діючими
на стороні обвинувачення, чим ускладнив
кримінальні процесуальні відносини між
ними. Ця актуальна кримінальна процесуальна проблема продовжує залишатися не вирішеною і на теоретичному рівні.
Лише окремі її аспекти розглядалися в наукових працях вітчизняних учених-правознавців Ю.А. Аленіна, В.Б. Андрусяка,Л.С. Вовчука, Ю.М. Грошевого, О.П. Капліної,Д.Ю. Кавуна, Г.Р. Колеснікової, М.В. Кобак,
А.В. Лапкіна, В.Т. Маляренка, Н.В. Марчук,
М.А. Макарова, В.Т. Нора, В.О. Попелюшка, В.П. Півненка, Г.С. Рибалки, В.В. Рогальської, В.Т. Тертишника, В.В. Шибіка,
О.Г. Шило, В.М. Юрчишина, О.Г. Яновської та інших. Певний внесок у висвітлення цієї проблеми зробили закордонні вчені
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а саме: про привід; про накладення грошового стягнення; про тимчасове обмеження
у користуванні спеціальним правом; про
відсторонення від посади; про тимчасовий
доступ до речей і документів; про арешт
майна; про затримання особи з метою приводу для участі у розгляді клопотання про
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; про застосування
будь-якого запобіжного заходу, передбаченого статтею 176 КПК України.
Важливою опосередкованою формою
кримінальної процесуальної взаємодії
прокурора зі слідчим суддею є надання
ним свого обов’язкового попереднього
волевиявлення дізнавачу і слідчому у вигляді згоди на його звернення до слідчого
судді з письмовим клопотанням про застосування конкретного заходу забезпечення
кримінального провадження із визначених статтями 150, 155, 171, 179, 180, 181,
182, 183, 188 КПК України. Таке волевиявлення з боку наглядаючого прокурора
обумовлено тим, що подібні процесуальні
рішення дізнавачів і слідчих несуть у собі
небезпеку можливого безпідставного обмеження прав, свобод і законних інтересів
певних учасників кримінального провадження, у зв’язку з чим повинні бути законними і обґрунтованими. Без проведення прокурором таких попередніх глибоких перевірочних дій і дачі ним письмової
згоди, слідчий суддя позбавлений права
приймати подібні письмові клопотання
від дізнавачів і слідчих та розглядати їх у
судово-контрольних провадженнях [4, с.25].
Ця форма процесуальної взаємодії прокурора зі слідчим суддею носить подвійний
контрольний характер, оскільки розпочинається прокурором і завершується слідчим суддею. Така форма взаємодії є досить ефективною, бо повністю убезпечує
учасників досудового розслідування від
незаконних порушень їхніх прав, свобод і
законних інтересів дізнавачами і слідчими
як під час складання ними письмових клопотань про застосування заходів забезпечення кримінальних проваджень, так і під
час безпосереднього розгляду цих клопотань у судово-контрольних провадженнях
[5, с.118-121].

КПК України 2012 року також унеможливлює розгляд слідчим суддею письмових клопотань дізнавачів і слідчих без їх
попереднього погодження з наглядаючим
прокурором ще й про продовження строку
тримання підозрюваного, обвинуваченого
під вартою (ст. 199); про зміну запобіжного
заходу (ст. 200); про проведення визначених законом конкретних слідчих (розшукових) дій або негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 233, 234, 240, 260, 261, 262,
263, 264, 267, 268, 268, 269-1, 270, 271, 272,
274). В останньому випадку контрольна діяльність прокурора не завершується після
дачі дізнавачу чи слідчому письмової згоди
на звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення певної слідчої (розшукової) дії, або негласної слідчої (розшукової) дії, пов’язаної з обмеженням прав, свобод і законних інтересів. Позаяк слідчий
суддя, який прийняв позитивне рішення
по заявленому клопотанню (постановивши
ухвалу про надання дозволу на проведення
процесуальної дії), позбавлений права здійснювати постійний нагляд за додержанням
законності при її виконанні дізнавачем чи
слідчим, то прокурор, який стоїть на стороні закону, продовжує забезпечувати її реалізацію у строгій відповідності з вимогами
закону. Як бачимо, у цій формі взаємодії зі
слідчим суддею прокурор бере на себе відповідальність не тільки за законність і обґрунтованість клопотання дізнавача, слідчого, а й за законність виконання ними
слідчої (розшукової) дії чи негласної слідчої
(розшукової) дії, на виконання якої наданий дозвіл слідчим суддею [6 с.72-78].
Нерідко й самі учасники досудового
розслідування звертаються з письмовими
скаргами до слідчого судді з вимогами про
забезпечення їхніх прав, свобод і законних
інтересів, порушених рішеннями, діями чи
бездіяльністю дізнавача, слідчого чи прокурора, у випадках, чітко визначених ст. 303
КПК України. Усі ці скарги слідчий суддя
розглядає в судово-контрольних провадженнях в умовах змагальності сторін кримінального провадження з безпосередньою
участю прокурора, яка є однією із ефективних форм його взаємодії зі слідчим суддею,
що сприяє законному і справедливому вирі85
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шенню скарги. Тут доводиться тільки шкодувати за тим, що законодавець України
не передбачив обов’язкового повідомлення слідчим суддею прокурору про надану
скаргу, що позбавляє останнього можливості оперативно своєю владою виправити,
допущене дізнавачем чи слідчим порушене
право учасника кримінального провадження ще до відкриття судово-контрольного
провадження. Така норма є вкрай необхідною, бо вона спрямована на зміцнення
взаємодії прокурора зі слідчим суддею і на
економію процесуальних ресурсів. Законодавець повинен враховувати, що чим міцніші, ширші і досконаліші форми взаємодії
цих владних суб’єктів досудового розслідування, тим більш надійною і досконалішою
стає система забезпечення прав, свобод і
законних інтересів учасників кримінального провадження, діючих у його найскладнішій, фундаментальній стадії, що йменується досудовим розслідуванням.
Досить часто під час проведення судово-контрольних проваджень слідчий суддя
виявляє нові кримінальні правопорушення. У таких випадках він інформує про це
прокурора і той негайно організує розслідування подібних фактів, вживаючи встановлених законом заходів до відновлення
порушених прав, свобод і законних інтересів потерпілих. Узгоджено діють прокурор і слідчий суддя і при вирішенні питань,
пов’язаних із застосуванням заходів безпеки щодо конкретних учасників досудового
розслідування, а також в інших випадках.
Тож унікальність форм взаємодії між цими
владними суб’єктами досудового розслідування, особливо тих із них, які носять
«подвійний» характер, коли якусь із них
розпочинає прокурор, а завершує слідчий
суддя і, навпаки, коли якусь із них розпочинає слідчий суддя, а завершує прокурор,
є яскравим свідченням нагальності законодавчого визначення всіх умов, форм і порядку взаємодії між цими ведучими владними суб’єктами досудового розслідування
у правозахисній (правозабезпечувальній)
сфері кримінального процесу. На необхідності вирішення означеного завдання наголошується як у міжнародних правових
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

актах [7], так і в рішеннях Європейського
Суду з прав людини [8, с.26].
Висновок
Загальновідомо, що інститут слідчого
судді є повним у кримінальному провадженні України. У зв’язку з цим, ще не всі
проблеми, пов’язані із його функціонуванням, вирішені на законодавчому рівні. Зокрема, законодавець України до цих пір не
врегулював сам порядок (процедуру) проведення судово-контрольних проваджень
і навіть не визначив процесуальних прав
і обов’язків особи, яка звернулася до слідчого судді зі скаргою на рішення, дію чи
бездіяльність дізнавача, слідчого чи прокурора, у цьому провадженні. Процесуальні
повноваження слідчого судді не систематизовані і не закріплені в окремій статті
чинного КПК України. Усе це ускладнює
налагодження дієвої взаємодії прокурора
і слідчого судді у сфері забезпечення прав,
свобод і законних інтересів особи у стадії
досудового розслідування. Нагальною продовжує залишатися й проблема наукового
забезпечення означеної взаємодії. Якщо
теоретичні та правові основи судово-контрольної діяльності у досудовому розслідуванні вийшли на досить високий рівень
дослідження, то питання, пов’язане з взаємодією прокурора зі слідчим суддею у сфері правозахисної (правозабезпечувальної)
діяльності, знаходиться тільки на початку
дослідницького руху і потребує активізації
з боку вчених-правознавців. Тож наукове і
правове забезпечення взаємодії прокурора
і слідчого судді в забезпеченні прав, свобод
і законних інтересів учасників досудового
розслідування потребують суттєвого удосконалення.
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SUMMARY
The new form of domestic criminal procedure
enshrined in the Criminal Procedure Code of
Ukraine in 2012, based on the constitutional
principles of adversarial proceedings and equality
of arms, necessitated the introduction of judicial
control to the pre-trial investigation stage in order
to prevent any violations of the constitutional
rights of criminal prosecutors. when performing
procedural actions, making procedural decisions
and applying coercive measures of a procedural
nature (measures to ensure criminal proceedings).
The legislator assigned the performance of
the judicial control function in the pre-trial
investigation to the new subject of power of this
stage of the proceedings - the investigating judge
(paragraph 18, part 1 of Article 3 of the CPC of
Ukraine). The activity of the specified subject of
power is important, because the following depend
on its procedural: the course and results of the pretrial investigation; ensuring the inviolability of
the rights, freedoms and legitimate interests of the
participants in the process; successful completion of
the tasks of criminal proceedings specified in Art.
2 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.
Therefore, at the stage of pre-trial investigation,
most closely related to the application of coercive
measures and more than significant restriction of
the rights and freedoms of participants in criminal
proceedings, the judicial control of the investigating
judge is a reliable constitutional guarantee of the
rights, freedoms and legitimate interests of citizens.
criminal proceedings. The article reveals the main
criminal procedural forms of interaction between
the prosecutor and the investigating judge in the
field of ensuring the rights and freedoms and
legitimate interests of participants in the pre-trial
investigation and proves the need for further
scientific and legal improvement.
Key words: pre-trial investigation, prosecutor,
investigating judge, participants of pre-trial
investigation, human rights (law enforcement)
activity, interaction, forms of interaction.
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У Кримінальному кодексі України кримінальні правопорушення поділяються на:
кримінальні проступки; злочини невеликої
тяжкості; тяжкі злочини; особливо тяжкі
злочини.
У кримінальному і кримінально-процесуальному законодавстві визначені поняття кримінальних проступків, класифікація,
види (перелік) кримінальних проступків
та покарання за їх вчинення, загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків, строки розслідування
кримінальних проступків, особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків, клопотання прокурора про розгляд обвинувального акту
у спрощеному порядку та порядок його
оформлення.

У статті розглянуті правові засади впровадження інституту кримінальних проступків у відповідності із Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощеного досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».
Кримінальний кодекс України зазнав у
зв’язку з прийняттям цього Закону низку
новел щодо поняття та класифікації кримінальних правопорушень, поняття кримінальних проступків та покарання за їх вчинення.
Зміни і доповнення до кримінального та
кримінального процесуального законодавства
є цілком закономірними, з огляду на спрямування України до інтеграції в європейське співтовариство.
Одночасно впровадження інституту
кримінальних проступків обумовило низку
питань щодо розмежування кримінальних
проступків від інших кримінальних правопорушень, правових наслідків вчинення кримінальних проступків, досудового розслідування
кримінальних проступків, що потребує додаткового аналізу та з’ясування особливостей
кримінальних проступків..
Ключові слова: кримінальні правопорушення, кримінальні проступки, злочини, кримінальна відповідальність, функції юридичної
відповідальності.

Мета і завдання статті полягають у додатковому аналізі особливостей відтворення кримінальних проступків, їх кваліфікації та правових наслідків вчинення кримінальних проступків.
Наукове дослідження інституту кримінальних проступків здійснювалось такими
вченими, як: Борисов В.І., Ківалов С.В.,
Дмитрук М.М., Литвинов О.М., Харченко
В.Б., Шармар О.М., Куц В.М., Фріс П.Л.,
Музика А.А. та інші.

Вступ
Кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.
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 перебуває в стані алкогольного чи
наркотичного сп’яніння та може завдати
шкоди собі чи оточенню;
 ухиляється від органів досудового
розслідування чи суду.
До особи, яка підозрюється у вчиненні
кримінального проступку, можуть бути
застосовані тільки два види запобіжних заходів – особисте зобов’язання та особиста
порука.
Юридична відповідальність за вчинення кримінального проступку наступає
лише при наявності причинного зв’язку
між діянням і наслідками.
Юридична відповідальність – це вид
соціальної відповідальності, що полягає в
застосуванні державою до правопорушників певних заходів примусу, передбачених
санкціями правових норм.3
При вчиненні кримінального проступку єдиною підставою для юридичної відповідальності є склад правопорушення. Якщо
в поведінці суб’єкта не виявлено ознак правопорушення, то така особа не підлягає
юридичній відповідальності.
Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення є найбільш тяжкою
за наслідками. Особливий перелік злочинів і
кримінальних проступків в Україні міститься
в Особливій частині Кримінального кодексу
України. Порядок притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень (кримінальних
проступків і злочинів) встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України4.
У Кримінальному кодексі України міститься 98 складів кримінальних проступків.
Кримінальним законодавством встановлені
три основні види покарання за вчинення
кримінальних проступків, а саме:
а) штраф до 51тис. грн..;
б) громадські чи виправні роботи;
в) арешт чи обмеження волі. В окремих
випадках можливе додаткове покарання –
позбавлення права обіймати певні посади
чи займатись певною діяльністю.

Виклад основного матеріалу
Кримінальний кодекс України містить
приблизно 780 складів злочинів, із яких
близько 200 за кваліфікацією є злочинами
невеликої тяжкості. У загальній кількості
розслідуваних злочинів тяжкі та особливо
тяжкі складають четверту частину, а злочини невеликої тяжкості, або середньої
тяжкості, такі як некваліфіковані крадіжки,
шахрайства (ч. 1 ст. 185, 190 КК України) та
легкі тілесні ушкодження (ст. 125 КК України),
становлять майже 50 % від усіх розслідувань.1
1 липня 2020 року набув чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».2
У Кримінальному кодексі України визначені ознаки кримінального правопорушення як «суспільно небезпечне винне
діяння (дія чи бездіяльність), вчинене
суб’єктом кримінального правопорушення». У ст. 12 КК України встановлено два
види кримінальних правопорушень (кримінальні проступки та злочини) та дано їх
визначення.
Впровадження кримінальних проступків свідчить про гуманізацію кримінального законодавства, оскільки відповідні зміни
посилюють забезпечення прав людини під
час розслідування та пом’якшують юридичні наслідки, а кримінальний проступок
не сприймається як кримінальний злочин.
Особу, яка вчинила кримінальний проступок, можна затримувати лише тоді, коли
вона:
 відмовляється припинити вчинення проступку або чи чинить опір працівнику правоохоронного органу;
 намагається втекти з місця події;
 відмовляється під час переслідування виконувати законні вимоги поліцейських;
1
Кримінальний проступок: що це і яка за нього відповідальність // Чернівецька обласна прокуратура //
chrn.28.gov.ua
2
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» //Відомості верховної Ради
України, 2019. - №17, Ст.71.

Юридична відповідальність: підстави, види,
цілі. https://pidru4niki.com/ 2008021559031/ pravo/
yuridichna_vidpovidalnist_pidstavi_vidi_tsili
4
Кримінальний процесуальний кодекс України//
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
3
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 правоохоронна, яка полягає в охороні прав і свобод особи, суспільства, у попередженні правопорушень, тобто в утриманні особи від вчинення правопорушень,
в охороні громадського порядку і безпеки;
 правозахисна – реалізується через
заходи забезпечення захисту прав і свобод
особи, законних інтересів суспільства, від
зловживання правом;
 правопоновлювальна – як різновид правозахисної функції, яка спрямована
на відновленні порушених кримінальним
проступком, суб’єктивних прав, примусовій реалізації фізичною чи юридичною особою належних юридичних обов’язків;
 каральна – виражається в застосуванні певних обмежень прав суб’єкта кримінального проступку, позбавленні його
певних благ (матеріальних чи нематеріальних), як покарання за вчинення шкоди,
завданої кримінальним проступком;
 правовиховна – розкривається у
вихованні членів суспільства у дусі поваги до державних законів, виправленні і
ресоціалізації правопорушників.
Юридична відповідальність за вчинення кримінальних проступків наступає у
відповідності із кримінальним законодавством, але, в окремих випадках, вона може
поєднуватися з заходами цивільно-правової та адміністративної відповідальності.
Підставою юридичної кримінальної відповідальності за вчинення кримінального
проступку є вчинення особою правопорушення за умови наявності кримінальної
норми, що встановлює міру відповідальності за нього. Юридична відповідальність за
вчинення кримінального проступку – це заходи державного примусу, які реалізується
через застосування санкцій відповідних
норм Кримінального кодексу України.

За вчинення кримінального проступку
особа не може бути позбавлена волі, а після
відбуття призначеного покарання вважається несудимою.
За своєю природою кримінальний проступок є кримінальним правопорушенням
меншого ступеня суспільної небезпечності
у порівнянні зі злочинами невеликої тяжкості, їх вчинення своїм наслідком мають
порушення прав та інтересів людини та
громадянина, юридичної особи тощо.
Юридична відповідальність за вчинення кримінальних проступків застосовується з метою охорони прав і свобод
людини, законних інтересів суспільства
і держави, попередження інших правопорушень і підтримання правопорядку.
Притягнення до юридичної відповідальності забезпечує захист конституційно закріплених прав і свобод людини; прав та
законних інтересів юридичних осіб незалежно від форм власності; інших цінностей громадянського суспільства і держави
шляхом притягнення правопорушників
до відповідальності.
Юридична відповідальність зобов’язує
та сприяє відновленню порушених прав
людини і законних інтересів суспільства
і держави. Засобами юридичної відповідальності за вчинення кримінальних проступків здійснюється виховання особи і суспільства, поширюється правова освіта, підвищується правова свідомість та правова
культура в суспільстві, у тому числі виправлення і перевиховання правопорушників.
Суб’єкти юридичної (кримінальної) відповідальності за вчинення кримінальних
проступків – це фізичні особи, що вчинили проступок одноособово чи колективно
(групою) та досягли певного віку, з якого
розпочинається юридична відповідальність за ті чи інші кримінальні проступки
та здатні за своїм психічним станом нести
таку відповідальність.
Мета юридичної відповідальності за
вчинення кримінальних проступків реалізується через її функції.
Основні функції юридичної відповідальності за вчинення кримінальних проступків формулюються наступним чином:
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

Висновок
Питання запровадження кримінальних проступків у кримінальне судочинство
України є надзвичайно актуальним і зумовлено процесами гуманізації кримінальноправової політики Української держави.
Встановлення в законодавстві України про
кримінальну відповідальність інституту
кримінальних проступків відповідає за90
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вданням і меті євроінтеграції України, забезпечує подальший розвиток захисту прав
і свобод людини, спрощує досудове розслідування значної кількості кримінальних
правопорушень, зменшує навантаження на
органи досудового розслідування.

SUMMARY
The article considers the legal basis for
the introduction of the institution of criminal
misdemeanors in accordance with the Law of
Ukraine «On Amendments to Certain Legislative
Acts of Ukraine that Simplified Pre-trial
Investigation of Certain Categories of Criminal
Offenses».
In connection with the adoption of this Law,
the Criminal Code of Ukraine has undergone
a number of novelties on the concept and
classification of criminal offenses, the concept of
criminal misdemeanors and punishment for their
commission.
Changes and additions to the criminal and
criminal procedural legislation are quite natural,
given the direction of Ukraine to integrate into the
European community.
At the same time, the introduction of the
institute of criminal misdemeanors has led to a
number of issues regarding the distinction between
criminal misdemeanors and other criminal offenses,
the legal consequences of criminal misdemeanors,
pre-trial investigation of it, which requires
additional analysis and clarification of criminal
misdemeanors.
Key words: criminal offenses, criminal
misdemeanors, crimes, criminal liability, functions
of legal responsibility.
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Постановка проблеми
Вирішення проблеми корупції є одним
із пріоритетних завдань для українського
суспільства. Проведення правової реформи, формування довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян, неможливі
без позитивних зрушень у напрямі подолання корупції.
Досягненню результатів, у певній мірі,
сприяло створення таких антикорупційних
інституцій, як Національне антикорупційне бюро України; Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд. Одним із суб’єктів, на який
покладено завдання протидії корупції, є
детектив НАБУ. Саме детектив НАБУ для
законодавства України є новим учасником
кримінального провадження зі сторони обвинувачення. Це обумовлює значний науковий інтерес дослідження його правового
статусу та діяльності.

Стаття присвячена аналізу гарантій та
відповідальності детектива НАБУ. Наукові
дослідження цього інституту є корисними як
з позицій дотримання гарантій, так і з позиції відповідальності детектива Національного
антикорупційного бюро України.
У статті розглянуто поняття «гарантії». З’ясовано, що питання, які пов’язані
з гарантіями діяльності детектива НАБУ
практично не знайшли свого відображення в
науковій літературі. Визначено, що гарантії
діяльності детектива НАБУ мають доволі
розгалужений характер та закріплені в низці нормативно-правових актів. Вбачаємо, що
уніфікацію таких гарантій та нормативне
закріплення їх варто регламентувати в окремій статті Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України», саме це сприятиме підвищенню ефективності діяльності
та захисту прав детективів НАБУ.
У статті розглянуто питання дисциплінарної відповідальності детектива НАБУ та
визначено, що для вітчизняного законодавства
цілком звичною є практика врегулювання питань, пов’язаних із дисциплінарною відповідальністю, у спеціальному законодавстві, що
регламентує функціонування відповідної сфери.
Однак, у Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України» таке регулювання
не враховує низку важливих моментів.
Ключові слова: гарантії, відповідальність,
детектив, Національне антикорупційне бюро
України, кримінальне провадження.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

Стан дослідження проблеми
Щодо функціонування системи органів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції, у тій чи іншій
мірі у своїх наукових працях зверталисяЮ.П. Аленін, О.В. Баулін, В.В. Вапнярчук,
В.Д. Гвоздецький, О.І. Добровольський,
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Діяльність детективів НАБУ стала предметом наукового пошуку С.С. Аскерова,
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гарантій діяльності детектива НАБУ неможливе без з’ясування такої дефініції, як
«гарантії». На підставі аналізу нормативно
правових актів з різних галузей права можна зробити висновок, що законодавцем «гарантія»
визначається як засіб забезпечення [2]. Вважаємо, що такий підхід є правильним, адже
етимологічне походження слова «гарантія» пов’язується із французьким словом
«garantie» (від «garantir» - забезпечувати).
Як уже зазначалося у кримінальній процесуальній літературі, науковці здебільшого
приділяють увагу дослідженню кримінальних процесуальних гарантій учасників кримінального провадження. Так, наприклад,
О. С. Старенький визначає кримінальні
процесуальні гарантії як регламентовані
кримінальним процесуальним законодавством умови, що спрямовані на реалізацію
повноважень учасників кримінального
провадження, слідчого судді та суду, забезпечення захисту й охорони прав, свобод і
законних інтересів учасників кримінального провадження, слідчого судді та суду,
а також вирішення завдань кримінального
провадження [3, c. 95]. Л. Д. Удалова процесуальні гарантії розглядає як передбачені кримінальним процесуальним законом
засоби забезпечення завдань кримінального судочинства й охорони прав і законних
інтересів осіб, які беруть у ньому участь [4,
c. 23].
Провівши аналіз визначень «гарантій», ми дійшли висновку, що науковці
розглядають гарантії як «способи», «засоби», «умови» забезпечення прав учасників
кримінального провадження і виконання
ними своїх обов’язків. На нашу думку, варто звернути увагу, що аналіз і синтез доктринальних підходів до розуміння сутності
кримінальних процесуальних гарантій дає
можливість виокремити два підходи, відповідно до першого: гарантії є забезпечення
прав учасників кримінального провадження; щодо другого підходу, то гарантії розглядаються як засоби забезпечення прав
учасників кримінального провадження,
так і виконання ними своїх обов’язків. Підтримуючи останній підхід, вважаємо можливим застосувати його щодо визначення
гарантій діяльності детектива НАБУ.

Мета і завдання дослідження
Розглядаючи правовий статус детектива
НАБУ, вважаємо за необхідним виокремлення й аналіз таких його структурних
елементів, як гарантії діяльності детектива
НАБУ та його відповідальність.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих
результатів
За загальним правилом, у юридичній літературі окрім прав та обов’язків, як структурних елементів правового статусу особи,
виділяють гарантії та відповідальність.
В.М. Трофименко вказує, що кримінальні процесуальні гарантії є складовою
частиною правового статусу особи, оскільки
лише за допомогою системи гарантій можна реалізувати права, свободи й обов’язки
людини та громадянина. Вони покликані забезпечувати, гарантувати нормальне,
тобто встановлене законом, функціонування того чи іншого суспільного і правового
інституту [1, с. 20]. Хоча варто зауважити,
що такий підхід не є безсумнівним.
Чимало науковців приділяло увагу дослідженню інституту гарантій прав та законних інтересів людини, у тому числі і
дослідженню кримінальних процесуальних гарантій особи, залученої до кримінального судочинства. Однак необхідно
зазначити, що питання, пов’язані з гарантіями діяльності детектива НАБУ, майже
не знайшли свого відображення в науковій
літературі. Окрім того, на законодавчому
рівні гарантії діяльності детектива НАБУ
також не знайшли свого закріплення, що,
на наш погляд, й обумовлює необхідність
проведення доктринального дослідження
зазначеного питання. Визначення системи
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ні ресурси та спеціалізований персонал, а
також таку підготовку персоналу, яка може
бути потрібна для виконання покладених
на нього функцій [6]. Щодо національного
законодавства, ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України» передбачено:
конкурсні засади відбору працівників Національного бюро, їх особливий правовий
та соціальний захист, належні умови оплати праці; установлений законом порядок
фінансування та матеріально-технічного
забезпечення Національного бюро; визначені законом засоби забезпечення особистої безпеки працівників Національного
бюро, їх близьких родичів, майна; гарантується повне і своєчасне фінансування Національного бюро в обсязі, достатньому для
його належної діяльності [7]. 2) залежно від
особливостей правового статусу детектива
НАБУ. Залежно від особливостей правового статусу детектива НАБУ, гарантії можна
розподілити на: гарантії детектива НАБУ
як державного службовця; гарантії детектива НАБУ як суб’єкта, який здійснює досудове розслідування чи оперативно-розшукову діяльність. Відповідно до ч. 3 ст. 10
Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» детективи НАБУ
є державними службовцями, що й обумовлює виокремлення такої групи гарантій.
Так, відповідно до Закону України «Про
державну службу», можна виокремити, наприклад, такі гарантії, як: належна оплата
праці державних службовців; соціально-побутове забезпечення; створення належних
умов для виконання посадових обов’язків.
Стосовно гарантій, які надають детективу
НАБУ під час здійснення ним оперативно-розшукової діяльності, варто зазначити,
що Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачені такі гарантії діяльності оперативних співробітників,
як: сприяння органів державної влади,
підприємства, установи, організації незалежно від форми власності у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності;
додаткові пільги в питаннях соціально-побутового та фінансового забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України; забезпечення безпеки, життя,
здоров’я, майна працівників оперативно-

У контексті досліджуваного питання
варто звернути увагу на визначення гарантій діяльності детективів НАБУ, надане
Войтюком Р.В., під якими автор розуміє
правову систему прав та обов’язків, яка має
внутрішню єдність, і забезпечують реалізацію правової поведінки учасників кримінального провадження в межах, визначених законодавцем [5, с. 114]. Водночас
із таким визначенням важко погодитись з
наступних підстав. Діяльність детектива
НАБУ полягає як у здійсненні ним своїх
повноважень пов’язаних з розслідуванням
кримінального правопорушення, так і в
здійсненні повноважень під час виконання
ним оперативно-розшукової діяльності, що
передбачено ст. 10 ЗУ «Про Національне
антикорупційне бюро України». Враховуючи, що оперативно-розшукова діяльність
здійснюється до початку кримінального
провадження, тобто є «допроцесуальною»,
визначати гарантії діяльності детектива
НАБУ лише в межах кримінального провадження вбачається недоречним. Враховуючи зазначені особливості, вважаємо,
що гарантіями діяльності детектива НАБУ
є система нормативно закріплених засобів, спрямованих на забезпечення реалізації прав детектива НАБУ та виконання
ним своїх службових обов’язків. Окрему
увагу варто приділити дослідженню системи гарантій діяльності детектива НАБУ.
На підставі системного аналізу норм міжнародно-правових актів та національного
законодавства можна навести наступні класифікаційні критерії гарантій діяльності
детектива НАБУ: 1) за нормативним закріпленням таких гарантій. За нормативним
закріпленням гарантії діяльності детектива
НАБУ можна розподілити на міжнародні
та внутрішньодержавні (національні). Так,
відповідно до ч. 2 ст. 6 Конвенції ООН проти корупції кожна Держава учасниця забезпечує органу або органам, зазначеним у
пункті 1 цієї статті, необхідну незалежність,
згідно з основоположними принципами
своєї правової системи, з метою надання
такому органу або органам можливості виконувати свої функції ефективно й в умовах
свободи від будь-якого неналежного впливу. Варто забезпечити необхідні матеріальÏðàâî.ua ¹ 1, 2021
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розшукових підрозділів або його близьких
родичів. Окрім того, зазначеним нормативно-правовим актом передбачено, що не
несе відповідальності працівник оперативного підрозділу, який заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави
під час здійснення оперативно-розшукової
діяльності, перебуваючи у стані необхідної
оборони, крайньої необхідності або професійного ризику, а так само у зв’язку із затриманням особи, у діях якої є ознаки злочину (ч. 4 ст. 12 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») [8].
Щодо гарантій, які надаються детективу
НАБУ як суб’єкту, який здійснює досудове
розслідування, варто зазначити, що чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено низку положень, які закріплюють додаткові гарантії
діяльності детектива НАБУ, що не притаманні слідчим інших органів досудового
розслідування. Так, наприклад, відповідно
до ч. 5 ст. 36 КПК України забороняється
доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення,
віднесеного до підслідності Національного
антикорупційного бюро України, іншому
органу досудового розслідування. Окрім
того, скасувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчого Національного антикорупційного бюро України в порядку
ч. 6 ст. 36 КПК України може лише Генеральний прокурор або особа, яка виконує
його обов’язки. Також абзацом 2 ч. 5 ст. 218
КПК України передбачено, що спір про
підслідність у кримінальному провадженні,
яке може належати до підслідності Національного антикорупційного бюро України,
вирішує Генеральний прокурор або його
заступник. Окрім того, щодо кримінальних
процесуальних гарантій діяльності детектива НАБУ варто звернути увагу на систему
гарантій, запропоновану Р. В. Войтюком,
який вважає, що до такої системи входять
дві складові: загальні гарантії діяльності детектива та спеціальні. До загальних гарантій належать: самостійність; владний характер повноважень; прокурорський нагляд і
судовий контроль; можливість оскаржити
рішення, дії чи бездіяльність прокурора та
оскарження ухвал слідчого судді. Спеціаль-

ними гарантіями є незалежність, яка забезпечується: конкурсними засадами прийому
на роботу; особливим правовим і соціальним захистом; належними умовами оплати
праці; визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки детективів
Національного бюро, їх близьких родичів,
майна [5, с. 98]. Однак, з таким підходом
важко погодитись, оскільки кримінальними процесуальними гарантіями діяльності детектива НАБУ є система нормативно
закріплених засобів забезпечення прав та
обов’язків детектива НАБУ під час здійснення ним досудового розслідування. Тож
виокремлення спеціальної групи гарантій у
цьому аспекті вбачається сумнівною. Окрім
того, чинним КПК України не передбачено можливості детектива НАБУ оскаржувати ухвали слідчого судді. Вбачається, що
до кримінальних процесуальних гарантій
діяльності детектива НАБУ варто віднести:
процесуальну самостійність; незалежність;
обов’язковість рішень слідчого; кримінальну процесуальну форму. На підставі вище
викладеного можна зробити висновок, що
гарантії діяльності детектива НАБУ мають
доволі розгалужений характер та закріплені в низці нормативно-правових актів. Однак вбачається, що уніфікацію таких гарантій та нормативне закріплення їх, за аналогією, наприклад, зі ст. 62 Закону України
«Про національну поліцію» [9], в окремій
статті Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України» сприятиме
підвищенню ефективності діяльності та захисту прав детективів НАБУ.
Специфіка правовідносин, у яких беруть участь детективи НАБУ, визначає необхідність встановлення їх відповідальності за неналежне здійснення своїх функцій.
Рівень професійності детектива НАБУ та
його відповідальності при здійсненні службових функцій безпосередньо має вплив на
законність і якість діяльності у сфері кримінального переслідування вищих посадових осіб органів державної влади України та органів місцевого самоврядування
України, які вчиняють корупційні правопорушення. Саме тому справедливим та
необхідним є застосування різноманітних
заходів впливу до детективів НАБУ за їхні
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протиправні дії чи бездіяльність. Правова
природа відповідальності детектива НАБУ
полягає у наявності двох компонентів:1) дія чи бездіяльність детектива НАБУ, що
нанесла шкоду інтересам держави, громадян та Національного антикорупційного
бюро України; 2) передбачену чинним законодавством України втрату особистого,
організаційного і майнового характеру, застосування якої прямо слідує із дії чи бездіяльності детектива НАБУ.
Аналіз чинного законодавства свідчить
про те, що досліджуване питання характеризується низкою проблем. Так, згідно із
частиною 2 статті 20 Закону України «Про
Національне антикорупційне бюро України» [7], працівники Національного бюро за
свої протиправні дії чи бездіяльність несуть
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність. Разом із тим, у нормах зазначеного
нормативно-правового акту не встановлено
особливості жодного із зазначених різновидів. Окрім того, варто звернути увагу, що в
Законі не зазначено такий вид відповідальності, як кримінально процесуальна. Як зазначає Л. В. Мединська, одним з основних
завдань розробників нового КПК України
було забезпечення процесуальної рівності
сторони захисту та сторони обвинувачення. Процесуальна рівність виражається не
лише у рівності прав, а й у рівній відповідальності за невиконання чи неналежне
виконання своїх обов’язків у межах визначеного процесуального статусу [10, с. 467],
чим і визначається, на її думку, значення
кримінальної процесуальної відповідальності. Вважаємо доцільним підтриматиР. М. Білоконя, який доходить висновку,
що не слід заперечувати факт наявності
кримінальної процесуальної відповідальності посадових осіб, які здійснюють кримінальне провадження, а доцільно говорити
про специфіку їхньої відповідальності та
пропонує всіх суб’єктів кримінальної процесуальної відповідальності поділяти на
такі дві групи: посадові особи, які ведуть
кримінальний процес, та особи, яких залучають до кримінального провадження (які,
у свою чергу, поділяються на осіб, які захищають свої права або представлені інтеÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

реси, та осіб, які відіграють допоміжну
роль) [11, с. 33-34]. Підтримуючи автора, вважаємо, що детектив НАБУ також є
суб’єктом кримінальної процесуальної відповідальності.
Варто звернути увагу, що санкції, що
можуть бути застосовані до суб’єктів, які мають владні повноваження в кримінальному
провадженні, суттєво відрізняються від заходів, які застосовуються до інших учасників кримінального провадження. Так, до
суб’єктів зі сторони обвинувачення передбачена можливість реалізації таких санкцій
штрафного характеру, як відсторонення
слідчого від проведення досудового розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК). [12, с. 155].
Окрім того, до заходів, які можуть бути застосовані до детектива НАБУ у разі притягнення його до кримінальної процесуальної
відповідальності, необхідно віднести скасування незаконного рішення. Також до таких санкцій можна віднести зобов’язання
вчинити певну дію (наприклад, внести
відомості до ЄРДР) або зобов’язання припинити певну дію. Таким чином до заходів
кримінальної процесуальної відповідальності, які можуть бути застосовані до детектива НАБУ, необхідно віднести: скасування
рішення; зобов’язання вчинити певну дію;
зобов’язання припинити дію; відсторонення від проведення досудового розслідування. Окремої уваги заслуговує такий захід,
як відсторонення слідчого від проведення
досудового розслідування. Відповідно до п. 2
ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу
досудового розслідування уповноважений
відсторонювати слідчого від проведення
досудового розслідування вмотивованою
постановою за ініціативою прокурора або з
власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених
КПК, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування. Варто
звернути увагу, що повноваження щодо
відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування має лише керівник
органу досудового розслідування, наразі,
прокурор може лише ініціювати перед керівником органу досудового розслідування
питання про відсторонення слідчого від
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такій редакції: «Своєю постановою відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування у разі систематичного
порушення норм цього Кодексу, за наявності підстав, передбачених Кодексом, для
його відводу, або у випадку неефективного
досудового розслідування, про що повідомляє керівника органу досудового розслідування». Однією з особливостей притягнення слідчого, прокурора, слідчого судді
чи судді до відповідальності за порушення
вимог КПК, є те, що ці особи здійснюють
керівну, організуючу роль у кримінальному провадженні, виконуючи при цьому свої
професійні обов’язки. А тому в разі неналежного виконання процесуальних повноважень вони можуть притягатися і до дисциплінарної відповідальності [11]. Так, відповідно до ч. 4 ст. 28 Закону України «Про
Національне антикорупційне бюро України», підстави для притягнення працівника Національного бюро до дисциплінарної
відповідальності: 1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повноважень; 3) порушення встановленого законом порядку і строків подання декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
4) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості; 5) негативні
результати перевірки на доброчесність або
моніторингу способу життя працівника; 6)
інші підстави, передбачені Законом України «Про державну службу» для працівників Національного бюро, які є державними
службовцями, або Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України для
працівників Національного бюро, які є
особами начальницького складу. Суттєвим
недоліком вказаного законодавчого акту є
те, що дисциплінарна відповідальність детективів НАБУ фактично не врегульована в
нормах цього нормативно-правового акту.
Для порівняння, Закон України «Про державну службу» [14] містить окремий розділ,
присвячений дисциплінарній та матеріальній діяльності державних службовців;
дисциплінарна відповідальність суддів

проведення досудового розслідування та
призначення іншого слідчого за наявності
підстав, передбачених КПК, для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування (п. 8 ч. 1 ст. 36 КПК
України ) [13].
Окрім того, розширення потребують й
підстави відсторонення, оскільки, як уже
зазначалося, чинним КПК передбачено
можливість відсторонення слідчого лише:1) якщо є підстави для відсторонення слідчого; 2) у разі неефективності досудового
розслідування. На підтримку зазначеної
тези варто зауважити, що аналіз судової
практики свідчить про велику кількість
скарг, поданих на незаконні дії, рішення
або бездіяльність детектива НАБУ. Так
найчастіше оскаржуються: 1) рішення детектива НАБУ про закриття кримінального провадження; 2) бездіяльність, яка
полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР; 3) бездіяльність, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений законодавством строк
порушення вимог ст. 220 КПК України; 4)
рішення детектива НАБУ про відмову у визнанні потерпілим; 5) рішення детектива
НАБУ про відмову у задоволенні клопотання. Задовольняючи скарги на рішення, дії
чи бездіяльність детектива НАБУ, слідчий
суддя констатує їх незаконність, таким чином прокурор у такому випадку має право
відсторонити слідчого від проведення досудового розслідування, що, на нашу думку,
видається не зовсім правильним. Вважаємо, що характерною особливістю складу такого кримінального процесуального правопорушення має бути систематичність, тобто якщо слідчий систематично вчиняє незаконні дії, приймає незаконні рішення або
вчиняє бездіяльність прокурор має право
своєю постановою відсторонити слідчого
від проведення досудового розслідування. Підкреслимо, що системність означає,
що слідчим два або більше разів в одному
кримінальному провадженні було прийнято незаконне рішення, вчинено незаконну
дію або бездіяльність. Таким чином, на підставі вище викладеного, п. 8 ч. 2 ст. 36 КПК
України вбачається доцільним викласти в
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врегульовується нормами Розділу VI «Дисциплінарна відповідальність судді» Закону
України «Про судоустрій і статус суддів»
[15]; у Розділі VI «Дисциплінарна відповідальність прокурора» Закону України
«Про прокуратуру» [16] містяться норми,
які врегульовують питання дисциплінарної відповідальності прокурора тощо. Тобто для вітчизняного законодавства цілком
звичною практикою є врегулювання питань, пов’язаних із дисциплінарною відповідальністю, у спеціальному законодавстві,
що регламентує функціонування відповідної сфери, а Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» [7]
таке регулювання не враховує низку важливих моментів. У статті 28, присвяченій
дисциплінарній відповідальності працівників Національного антикорупційного бюро
України та Дисциплінарній комісії Національного антикорупційного бюро України,
регламентовано наступні питання: 1) статус
Дисциплінарної комісії Національного антикорупційного бюро України; 2) порядок
дисциплінарного провадження щодо працівників Національного антикорупційного
бюро України; 3) підстави для притягнення працівника Національного бюро до дисциплінарної відповідальності. Разом із тим,
залишаються невстановленими такі важливі моменти, як, наприклад, види дисциплінарних стягнень та умови їх застосування.
Варто звернути увагу, що Ю. М. Питель вказує, що працівники НАБУ керуються Дисциплінарним статутом органів
внутрішніх справ України [17; 19, с. 149].
Проте, такий висновок є помилковим, адже
цей нормативно-правовий акт врегульовує
дисциплінарну відповідальність тільки начальницького складу. Звернемо увагу на
те, що згідно із частиною 1 статті 10 Закону
України «Про Національне антикорупційне бюро України» [7], старші детективи та
детективи Національного бюро є державними службовцями. Так, у частині 1 статті
64 дисциплінарна відповідальність державного службовця, а отже, і детектива НАБУ,
роз’яснюється як вид юридичної відповідальності, який настає за невиконання або неналежне виконання посадових
обов’язків, визначених цим Законом та інÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

шими нормативно-правовими актами у сфері державної служби (тобто і ст. 10 Закону
України «Про Національне антикорупційне бюро України»), посадовою інструкцією,
а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни. Частина 4 статті 28 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» свідчить про те, що таке визначення стосовно детектива НАБУ потребує
певного розширення та уточнень. Із норми
цієї статті слідує, що дисциплінарна відповідальність детектива НАБУ роз’яснюється
як вид юридичної відповідальності, який
настає за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених
Законами України «Про державну службу»
та «Про Національне антикорупційне бюро
України», за порушення правил етичної
поведінки (незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала
відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повноважень; порушення встановленого законом порядку і строків подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування; публічне висловлювання,
яке є порушенням презумпції невинуватості; та інше порушення службової дисципліни), чи за негативні результати перевірки
на доброчесність або моніторингу способу
життя працівника.
Окремої уваги заслуговує така підстава
для притягнення до дисциплінарної відповідальності, як невиконання чи неналежне
виконання службових обов’язків. Дещо деталізоване це положення в Інструкції про
порядок проведення службового розслідування стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України, затвердженій наказом Директора НАБУ від
23 жовтня 2015 року, де зазначено, що підставою для проведення службового розслідування є порушення працівником НАБУ
кримінального процесуального законодавства України під час проведення досудового розслідування [18].
Варто зазначити, оскільки детективи
НАБУ є державними службовцями - на них
розповсюджується й Закон України «Про
державну службу». Так, відповідно до ч. 1
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ст. 66 Закону до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення: 1) зауваження; 2) догана; 3) попередження про неповну службову
відповідність; 4) звільнення з посади державної служби. Однак, враховуючи винятковість такого органу як Національне антикорупційне бюро України, та особливості
його функцій, вважаємо, що стягнення,
які можуть бути застосовані до детективів
НАБУ, мають бути передбачені в спеціальному законодавстві. Та застосування до детективів НАБУ окремих положень Закону
України «Про державну службу», у частині
дисциплінарних стягнень, вбачається не
дуже вдалим.
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Висновки
Виявлені під час дослідження проблеми
прикладного характеру зумовили необхідність наукового обґрунтування пропозицій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства в частині правового регулювання статусу детектива НАБУ та здійснення ним своєї діяльності. Так, зокрема,
вважаємо доцільним у ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України» передбачити такі види стягнень, як: 1) догана;2) сувора догана; 3) звільнення. Такий підхід обумовлюється тим, що, на відміну від
слідчих інших органів досудового розслідування, детективи НАБУ мають більш широкі повноваження. Таким чином, на підставі вище викладеного вважаємо доцільним
передбачити у Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України»
ст. 28-1 «Види дисциплінарних стягнень»
наступного змісту: «1. До детективів Національного антикорупційного бюро України
застосовується один з таких видів дисциплінарного стягнення: 1) догана; 2) сувора
догана; 3) звільнення.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of
guarantees and responsibilities of the NABU
detective. The research of this institute is useful
both from the standpoint of compliance with
the guarantees and from the standpoint of the
responsibility of the detective of the National AntiCorruption Bureau of Ukraine.
The article considers the concept of
“guarantee”. It was found that the issues related
to the guarantees of the NABU detective’s activity
were practically not reflected in the scientific
literature. It is determined that the guarantees of
the NABU detective’s activity are quite extensive
and are enshrined in a number of regulations. We
see that the unification of such guarantees and
their normative consolidation should be made in a
separate article of the Law “On the National AntiCorruption Bureau of Ukraine”, which will help
increase the efficiency and protection of the rights
of NABU detectives.
The article considers the issue of disciplinary
liability of a NABU detective and determines that
the practice of settling issues related to disciplinary
liability in special legislation regulating the
functioning of the relevant area is quite common
for domestic legislation. However, in the Law
of Ukraine “On the National Anti-Corruption
Bureau of Ukraine” of October 14, 2014, such
regulation does not take into account a number of
important points.
Key words: guarantees, responsibility, detective,
National Anti-Corruption Bureau of Ukraine,
criminal proceedings.
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Загострення проблем поширення корупції
та організованої злочинності в Україні, збільшення різноманітності їх форм та проявів,
проникнення організованої злочинності до корумпованого державного апарату викликає необхідність посилення боротьби з цими протиправними явищами та наслідками, які вони
викликають. Вказані негативні явища стають
нині істотним чинником посилення соціальної
напруженості й дестабілізації суспільства, заважають оздоровленню економіки, упорядкуванню
споживчого ринку, спричинюють деформацію
економічних підприємницьких відносин. Дедалі
більших обертів набирають небезпечні процеси
зрощування загальнокримінальної та економічної злочинності, зокрема лідерів злочинних угруповань із корумпованими посадовими особами
органів влади та управління, правоохоронних
органів. Тому актуальність дослідження протидії корупції та організованої злочинності не
викликає сумнівів. Метою наукової роботи є проведення аналізу досліджень, окреслення сучасних
проблем протидії корупції та організованої злочинності в Україні та шляхів їх подолання. На
думку автора, на теперішній час саме Головне
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління
Служби безпеки України повинно в межах своїх
повноважень забезпечити дієві заходи протидії
цим явищам. На реалізації Стратегії боротьби
з організованою злочинністю та положень вищезазначеного Закону повинні зосередитись eсі
правоохоронні органи у тісній співпраці з гро-

мадськістю. Тільки залучення громадськості до
цих процесів може подолати гостру невдоволеність станом протидії корупції та організованій злочинності в Україні. Від держави в свою
чергу необхідно здійснення активних кроків на
завершення реформи правоохоронних органів,
зокрема й СБУ, яка займається боротьбою з організованою злочинністю та корупцією.
Ключові
слова: корупція, злочинність,
юрисдикція СБУ, реформа правоохоронної галузі.
Вступ
Відомий вислів, що корупція – процес
деградації держави, можна справедливо віднести й до організованої злочинності. Загострення проблем поширення корупції та
організованої злочинності в Україні, збільшення різноманітності їх форм та проявів,
проникнення організованої злочинності до
корумпованого державного апарату викликає
необхідність посилення боротьби з цими протиправними явищами та наслідками, які вони
викликають.
Актуальність
Вказані негативні явища стають нині істотним чинником посилення соціальної напруженості й дестабілізації суспільства, заважають
оздоровленню економіки, упорядкуванню
споживчого ринку, спричинюють деформацію економічних підприємницьких відносин.
Дедалі більших обертів набирають небезпечні
процеси зрощування загальнокримінальної та
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економічної злочинності, зокрема лідерів злочинних угруповань із корумпованими посадовими особами органів влади та управління,
правоохоронних органів. Тому актуальність
дослідження протидії корупції та організованої злочинності не визиває сумнівів.
У юридичній літературі означені питання
розглядають досить активно як вітчизняні,
так і зарубіжні вчені і практики. Серед них
науковці: Ю. Адашкевич, Р. Благута, О. Бусол,
А. Гуров, С. Євдокіменко, О. Кваша, К. Марисюк, В. Черепущак та інші. Водночас певні питання протидії корупції та організованої
злочинності на сучасному етапі залишаються
не сформульованими.
Формулювання цілей статті
(постановка завдання)
Метою наукової роботи є проведення аналізу досліджень, окреслення сучасних проблем протидії корупції та організованої злочинності в Україні та шляхів їх подолання.
Виклад матеріалу
Винятково важливим для організації боротьби із корупцією та організованою злочинністю є уточнення поняття «корупція», «організована злочинність» та визначення співвідношення цих соціальних явищ.
Корупція – в точному перекладі з латинської – «розкладання тіла». Згідно зі ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», «корупція – використання особою, зазначеною у
частині першій статті 3 цього Закону, наданих
їй службових повноважень чи пов’язаних з
ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої
вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій
статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей» [1].
Нерідко в публікаціях з досліджуваної проблеми корупція називається як обов’язковий
елемент організованої злочинності. Західні
фахівці визнаючи корупцію супутником організованої злочинності, розглядають її як заÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

сіб забезпечення кримінальним структурам
«даху» за допомогою державних службовців,
як форму взаємодії та зрощування політичної, економічної еліти зі злочинним світом [2,
с. 22-23].
Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» у ст. 1 визначає поняття організованої
злочинності. Так, під організованою злочинністю розуміється сукупність кримінальних
правопорушень, що вчиняються у зв’язку зі
створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань [3].
Учений Ю. Адашкевич
формулює наступне визначення: «Організована злочинність – це суспільно небезпечне соціальне явище, що характеризується тісним поєднанням
кримінального світу з тіньовими економічними структурами і корупцією в органах влади
і управління, що виявляє себе в діяльності
злочинних спільнот, які контролюють джерела протиправних, а також окремих видів
правомірних доходів на певних територіях
або в певних сферах соціальної практики» [4,
c. 100].
А. Гуров пише, що організована злочинність – «це відносно масове функціонування
стійких керованих співтовариств злочинців,
що займаються вчиненням злочинів як промислом (бізнесом) і створюють за допомогою корупції систему захисту від соціального
контролю» [5, c. 207]. Крім того, А. Гуров вводить як обов’язковий її показник наявність
корумпованих зв’язків із працівниками правоохоронних органів та інших органів державної влади [5, c. 208].
Як зазначають науковці, умовою успішності та масштабності діяльності організованої
злочинності, а також її характерною ознакою
є використання допомоги і можливостей корумпованого державного апарату [6, с. 61]. Це
дозволяє організованим злочинним співтовариствам не тільки мати інформацію, необхідну для здійснення діяльності та сприяння
контрольованим ними фірмам і організаціям
одержувати допомогу в протидії правоохоронним органам, а й впливати на законодавчу, виконавчу та судову сфери життєдіяльності держави [7, c. 47].
Про тісний взаємозв’язок корупції та організованої злочинності свідчить і назва під-
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розділу Служби безпеки України – Головне
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, що належить до спеціально створених для боротьби з організованою злочинністю підрозділів у державі. У нашому дослідженні зосередимось на діяльності
з протидії корупції та організованої злочинності саме цього підрозділу.
Стан боротьби з організованими групами
і злочинними організаціями можна побачити, звернувшись до статистичних даних Генеральної прокурати України за 2019 та 2020
роки [8] (цифри в таблиці):

ганізованою злочинністю, а також з метою реалізації Стратегії національної безпеки України (Безпека людини – безпека країни) [9].
У Стратегії вказано, що з огляду на стан
поширення організованої злочинності, складне безпекове середовище навколо України та
криміногенну ситуацію всередині держави
«організація системної боротьби з організованою злочинністю повинна стати одним із
пріоритетних завдань державної політики та
потребує вжиття дієвих скоординованих міжвідомчих заходів і поглиблення міжнародного співробітництва» [9].

Сфери злочинної діяльності

них, вчинено

Кількість організованих груп та злочинних організацій
Всього
за участю неповнолітніх
з корумпованими зв’язками
з них
в органах влади та управління
з міжрегіональними зв’язками
з транснаціональними зв’язками
сформовані на етнічній основі
у бюджетній сфері
у банківській системі
у т.ч.

комерційних банках

фінансово-кредитній системі (без банків)
у сфері приватизації
у сфері земельних правовідносин
у паливно-енергетичному комплексі
у сільському господарстві

Аналізуючи ці дані, треба зазначити, що
кількісний показник організованої злочинної
діяльності за останні роки має тенденцію до
збільшення (+84 або + 28%). Також зросла
кількість організованих груп та злочинних
організацій з корупційною складовою (+4).
З урахуванням латентності цього виду злочинної діяльності, можемо стверджувати про
зростання рівня корупції та організованої злочинності в Україні.
Про стурбованість держави станом протидії корупції та організованої злочинності в
Україні свідчить схвалення 16.09.2020 року
Стратегії боротьби з організованою злочинністю. Як зазначено у програмному документі,
Стратегію було схвалено з метою захисту прав
і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від загроз, пов’язаних з ор-

2020
377
3
33
16
51
11
36
28
4

2019
293
6
29
12
23
6
11
21
2

3

1

4
0
4
1
1

1
0
2
2
0

Як також зазначено у тексті Стратегії, «організована злочинність є інструментом, що
використовується спецслужбами іноземних
держав для дестабілізації ситуації в Україні та
завдання шкоди національній безпеці» [9].
Хочемо зазначити, що акцент на національну безпеку під час визначення шкоди від
організованої злочинності (відповідно і корупції, яка знаходиться у тісному взаємозв’язку з
нею) виводить на перший рівень боротьби
з цими негативними явищами саме Службу
безпеки України.
Окрім цього, до причин загострення проблем, пов’язаних з організованою злочинністю та низького рівня ефективності боротьби з
нею, у Стратегії віднесено:
- відсутність системного підходу до ведення боротьби з організованою злочинністю,
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- неналежний рівень взаємодії правоохоронних органів у відповідній сфері,
- застаріле та розбалансоване нормативноправове забезпечення з питань боротьби з організованою злочинністю,
- недосконалість процедури моніторингу
криміногенної ситуації,
- відсутність консолідованої об’єктивної
методології оцінки загроз організованої злочинності [9].
Тому вважаємо, що на теперішній час саме
Головне управління по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю Центрального
управління Служби безпеки України повинно
в межах своїх повноважень забезпечити дієві
заходи протидії цим явищам.
Головні напрями загальнодержавної політики активних дій у боротьбі з організованою
злочинністю та корупцією зазначені в Законі
України «Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю». Відповідно до статті 6 Закону основними напрямами боротьби з організованою злочинністю
є:
- створення правової основи, організаційних, матеріально-технічних та інших умов
для ефективної боротьби з організованою
злочинністю, організація міжнародного співробітництва у цій сфері;
- виявлення та усунення або нейтралізація негативних соціальних процесів і явищ,
що породжують організовану злочинність та
сприяють їй;
- запобігання нанесенню шкоди людині,
суспільству, державі;
- запобігання виникненню організованих
злочинних угруповань;
- виявлення, розслідування, припинення і
запобігання правопорушенням, вчинюваним
учасниками організованих злочинних угруповань, притягнення винних до відповідальності;
- забезпечення відшкодування шкоди фізичним та юридичним особам, державі;
- запобігання встановленню корумпованих зв’язків з державними службовцями та
посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність;
- протидія використанню учасниками організованих злочинних угруповань у своїх інтересах об’єднань громадян і засобів масової
інформації;
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

- запобігання легалізації коштів, здобутих
злочинним шляхом, використанню суб’єктів
підприємницької діяльності для реалізації
злочинних намірів [3].
Отже, на реалізації Стратегії боротьби з
організованою злочинністю та положень вищезазначеного Закону повинні зосередитись
вусі правоохоронні органи у тісній співпраці
з громадськістю. Тільки залучення громадськості до цих процесів може подолати гостру невдоволеність станом протидії корупції
та організованій злочинності в Україні. Від
держави, у свою чергу, необхідне здійснення активних кроків на завершення реформи
правоохоронних органів, зокрема й СБУ, яка
займається боротьбою з організованою злочинністю та корупцією.
Так, у першому читанні 28.01.2021 ВРУ
було прийнято проєкт Закону про внесення
змін до Закону України «Про Службу безпеки
України» щодо удосконалення організаційноправових засад діяльності Служби безпеки
України, у статті 2 якого зазначено, що Служба безпеки України – державний орган спеціального призначення з правоохоронними
функціями, що забезпечує державну безпеку
України[10]. Законопроєктом виключається
з складу СБУ Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, фактично протидія корупції передається
НАБУ.
Щодо боротьби з організованою злочинністю, то підрозділи СБУ за цим законопроєктом наділені повноваженнями контррозвідувального забезпечення боротьби з організованою злочинністю. Так, у ст. 10 проєкту
закону зазначено, що контррозвідувальне забезпечення у сфері боротьби з організованою
злочинністю здійснюється функціональними
підрозділами Центрального управління та
підрозділами регіональних органів Служби
безпеки України, на які покладається реалізація повноважень Служби безпеки України
у сфері контррозвідувальної діяльності (далі
– уповноважені підрозділи Служби безпеки
України)» [10].
У проєкті закону окреслена юрисдикція
СБУ щодо організованої злочинності:
- прояви організованої злочинної діяльності, що характеризуються транснаціональністю,
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- наявність ознак присутності спеціальних
служб іноземних держав, терористичних організації та незаконних збройних формувань,
- інші ознаки, що можуть свідчити про загрозу державній безпеці [10] .
Вказаний законопроєкт викликав багато
нарікань з боку правозахисних організацій,
у якому вони побачили не зменшення, а навпаки розширення повноважень СБУ в економічної сфері та утиск бізнесу [11].
Цілком погоджуємось з думкою О. Кваша, що «ефективна протидія найвищому рівню організованої злочинності, яка має своїм
системоутворюючим чинником корупцію,
можлива лише за умови узгодженої протидії
корупції та організованій злочинності» [12,
c. 335].
Висновки
Проведене дослідження проблеми сучасного стану протидії корупції та організованої
злочинності в Україні дає підстави зробити
висновки, що вказана протидія повинна бути
спрямована як у напряму локалізації, нейтралізації та ліквідації цих явищ у суспільстві, так
і усуненні причин і умов існування організованої злочинності та корупції. Впровадження
ефективної реформи правоохоронної галузі
повинно відбутися в найкоротший термін, що
призведе до виключення дублювання повноважень між СБУ, ДБР та НАБУ, та зосередження СБУ на контррозвідувальному забезпеченні боротьби з організованою злочинністю.
Дослідження шляхів удосконалення механізмів протидії корупції та організованої злочинності має стати підґрунтям для нових наукових досліджень.
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операций с помощью виртуальных активов.
В статье авторы обращаются к опыту тех
стран, которые уже сделали попытки закрепить и определить в нормативно правовых
актах правовой режим криптовалют или
других виртуальных объектов, однако эти
попытки нельзя признать неудачными.
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«О виртуальных активах» и предложены
пути усовершенствования положений гражданского, налогового и хозяйственного законодательства, которые направлены на
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Постановка проблеми
Тотальний локдаун, який став викликом не тільки для української, а і для свіÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

тової економіки загалом, поставив нові
виклики і вимагає інноваційних не лише
технологічних, економічних, але й правових рішень щодо налагодження комунікацій, зв’язку, укладення договорів, ведення
претензійної роботи тощо. Усе частіше
Інтернет магазини стають аналогами магазинів офлайн, YouTube канали стають
джерелом стабільного зростаючого прибутку, а реклама на сторінках у соціальних
мережах популяризується, динамічно розвивається і зростає її вартість.
Найважливішою складовою частиною
промислової революції продовжує залишатися безперервне оновлення інформаційно-комунікаційних технологій [1, С. 5].
Тому все більшої актуальності набувають
питання правового статусу таких соціальних сторінок, зміст та характер договорів,
предметом яких є акаунти в мережевих
іграх тощо.
Важливим та необхідним питанням,
яке потребує вивчення, став правовий
режим використання віртуальних активів як об’єктів майнових прав, зокрема,
криптовалюти, у правовому полі України.
На сьогодні нагального вирішення потребує проблема захисту прав інвесторів, які
вкладають кошти у віртуальні активи, а
також відкриття ринку фінансових послуг
із обслуговування віртуальних активів. На
розгляді у Верховній Раді України перебуває проєкт Закону України «Про віртуальні активи», положення якого є втіленням
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Концепції реформування Цивільного та
Господарського кодексів України.
Метою публікації є визначення правової природи віртуальних цифрових активів як майбутнього правового інституту в Україні, з урахуванням особливостей
їх використання та функціонування. З
метoю правового забезпечення дiєвoгo та
ефективнoгo механiзму застосування віртуальних активів, зокрема, криптовалюти,
запропонувати внесення вiдпoвiдних змiн
дo чинного законодавства.
Предметом дослідження є законодавчі положення, що визначають правовий
статус цифрових віртуальних активів як
об’єкт майнових прав та суб’єктів правовідносин, що пов’язані з їх використанням
у цивільному та господарському обігу в
Україні, з урахуванням нормативних актів
міжнародного законодавства.
Методологічною основою дослідження
є діалектика як загальнонауковий метод
пізнання, а також логічний, історичний,
системний, статистичний, формальноюридичний та порівняльно-правовий методи наукового пізнання.
Аналiз oстаннiх дoслiджень i
публiкацiй
Станом на сьогодні питання наукового
дослідження та вивчення правового статусу віртуальних активів як у цілому, так
і деяких їх правових аспектів було предметом дослідження таких вітчизняних та
зарубіжних науковців: М. Кучерявенко,А. Кудь, Є. Смичок, В. Костюченко,Д. Нікколаї, І. Гусєва, Т. Петрова,Р. Прайс, Л. Фрідкін, Т. Дмитренко як
Ч. Блейзер, В. Ерланк, Гр. Ластовка, Дж.
Нельсон,П. Палка, Дж. Фейрфілд, Д. Хантер,Д. Шелдон й інші Р. Є. Еннан, К. В. Єфремова, А. В. Кирилюк, Р. А. Майданик,Л. Р. Майданик, К. Г. Некіт. Проте, аналіз
наукових праць та публікацій свідчить про
те, що ця проблематика потребує глибших
та більш ґрунтовних спеціалізованих досліджень та вивчення з урахуванням досвіду тих країн, які вже зробили крок до нор-

мативного закріплення таких майнових
прав та способів платежу, які вважаються
віртуальними активами.
Виклад основного матеріалу
Досить часто можна зустріти використання поняття «віртуальна валюта» як
цифрового вираження вартості, яке можна використовувати в цифровій формі, та
функціонально прагне виступати засобом
обміну, одиницею обліку й зберігання вартості [2, с. 107]. Складна природа й правова невизначеність криптовалют не дозволяє ототожнити її з будь-яким із суміжних
понять, таких як грошові кошти, валюта,
валютна цінність, платіжний засіб, електронні гроші, цінні папери, нерухоме майно, дорогоцінні метали тощо [3, с. 51]. У
2015 р. у звіті Європейського центрального банку віртуальна валюта визначається
вже ширше, як цифрове вираження вартості, яка не емітована центральним банком або фінансовою установою, уповноваженою видавати електронні гроші [4].
У сучасному фінансовому праві існують
два підходи щодо використання поняття
«віртуальний». З одного боку він може інтерпретуватися як «фіктивний», такий, що
не існує в реальному фізичному просторі,
або ж як «розширений за рахунок спільних ресурсів» [15].
Віртуальна власність має три характерні ознаки, релевантні (суб’єктивна
відповідність) реальній власності: 1) винятковість – за допомогою відповідної
форми створюється такий код, який може
контролюватися тільки однією людиною.
Тобто якщо одній людині належить, наприклад, інтернет-адреса, то ніхто інший,
окрім власника або уповноваженої особи власника, не може змінювати, публікувати інформацію, використовуючи її;
2) стійкість (постійність) – код не зникає
після кожного використання і не працює
на одному єдиному комп’ютері. Так, доступ до облікового запису електронної
пошти можна отримати з ноутбуку, планшету, смартфону, комп’ютеру місцевої бібліотеки тощо. Коли власник облікового
запису електронної пошти вимикає свій
пристрій, інформація в цьому обліково-
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му записі не перестає існувати, а зберігається на сервері її Інтернет-провайдеру;3) взаємопов’язаність – так само, як об’єкти
в реальному світі можуть впливати один на
одного за законами фізики, так і коди можуть взаємодіяти між собою. Так, незважаючи на те, що URL-адреса має свого власника, який контролює її, інші користувачі
можуть взаємодіяти з ним [5, с. 1054]. Виходячи з вищезазначеного, можна виділити такі особливі ознаки віртуальної власності як універсальність (індивідуальність
або неповторність), віртуальність, обмеженість доступу, обігу та використання, захищеність, динамічність трансформування та
властивість швидко модифікуватись.
Дж. Фейрфілд зазначає, що онлайн-ресурси не мають нічого спільного. Навпаки,
ці ресурси були розроблені, щоб мати однакові характеристики з реальними рухомими речами. Цей факт робить саме положення про право власності очевидним
джерелом регулювання таких ресурсів [6,
c. 1064]. Ч. Блейзер також зазначає, що
єдина схожість між віртуальною та інтелектуальною власністю полягає в тому, що
і та, й інша стосуються нематеріальних інтересів, однак на цьому їх схожість закінчується [7, c. 140].
Аналізуючи іноземне законодавство,
ми не зустрінемо заборони на використання віртуальних активів, а також поняття
або економічна категорія криптовалюти та
віртуальних активів не знайшли характерного однозначного тлумачення дефініції
та втілення у положеннях іноземного законодавства.
При розгляді питання правового статусу віртуальних активів необхідно звернутись до досвіду тих країн, які вже зробили
спроби закріплення у нормативно-правових актах своїх країн правовий статус криптовалют чи інших віртуальних об’єктів,
які можна вважати успішними. У 2001 році
Міністерство юстиції Тайваню постановою
визнало, що віртуальні об’єкти є майном,
яке може бути відчужене і/або передане
будь-якій фізичній чи юридичній особам.
Дії щодо таких об’єктів можна розцінювати як правочини з власністю [8, с. 44].
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод, кожна фізична
та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути
позбавлений своєї власності інакше як в
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальним принципами
міжнародного права [9]. Згідно зі ст. 17
Закону України «Про виконання рішень
та застосування і Європейського суду з
прав людини», Конвенція та практика Європейського суду з прав людини, при розгляді справ судами застосовується як джерело права [10].
І Прецедентна практика Європейського суду з прав людини численними рішеннями (у справах «Воловік проти України»,
«Копецький проти Словаччини», «Суханов
та Ільченко проти України», «Беєлер проти Італії» та інших) сформувала позицію,
що поняття «майно» та «власність», які містяться у ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції, є значно ширшими, ніж закріплено
у ст. 41 Конституції України та чинному
ЦК України, та мають автономне значення, яке не обмежується правом власності
на матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у національному законодавстві, певні інші права та інтереси,
які становлять майно, можуть також розглядатись як «право на власність» та відповідно як «власність», а також «законного очікування» фактичного користування
правом [14].
Поняття «законні очікування» (legitimate expectations) слід розглядати як елементи верховенства права та «юридичної
визначеності» (legal certainty). Таким чином, характеристика очікувань як легітимних поєднує у собі: 1) їх законність, яка зумовлена реалізацією особою належного їй
суб’єктивного права, 2) їх обґрунтованість,
тобто зумовлену законом раціональність
сподівань учасників суспільних відносин
[14].
У пояснювальній записці до проєкту
Закону України «Про віртуальні активи»,
автори якого прогнозували, що його прийняття сприятиме: 1) ефективному розвитку ринку віртуальних активів; 2) надасть
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можливість громадянам та підприємствам
на території України, які фактично володіють віртуальними активами, розпоряджатись ними згідно з чинним законодавством; 3) сприятиме розбудові ринкової інфраструктури віртуальних активів
на основі вже наявного світового досвіду,
побудові в Україні принципово нових
регуляторних механізмів, концепцій та
підходів; забезпечить можливість надання учасникам ринку віртуальних активів
безпечних та якісних послуг; 4) створить
необхідні передумови для використання
органами виконавчої влади України передових технологій, зокрема технологій розподіленого реєстру та його впровадження
в роботу державних реєстрів в Україні;
5) сприятиме збільшенню інвестицій в
економіку України, зокрема, через підвищення довіри внутрішніх та іноземних
інвесторів внаслідок запровадження цивілізованих та уніфікованих правил обігу
віртуальних активів; 6) зменшить частку
тіньової економіки, що пов’язана із інвестиціями у віртуальні активи громадян та
підприємств в Україні; 7) створить необхідні та в той же час цілком достатні передумови для прийняття Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування операцій з віртуальними активами, та, відповідно, перспективу отримання додаткових надходжень до
Державного бюджету України [11].
Проєктом Закону України «Про віртуальні активи» передбачено, що він буде
застосовуватись до правовідносин, які виникають:
1) при постачанні послуг, пов’язаних
з обігом віртуальних активів, коли постачальник таких послуг має зареєстроване
місцезнаходження або постійне представництво на території України;
2) у зв’язку зі здійсненням правочину
відносно віртуальних активів, якщо особа,
що здійснює цей правочин, визначає, що
до такого правочину застосовується право
України, якщо це не суперечить положенням чинних міжнародних договорів України [12].
Згідно з вищевказаним законопроєктом, віртуальний актив – це сукупність да-

них в електронній формі, яка має вартість
та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив може бути як самостійним об’єктом цивільного обороту, так
і посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об’єкти
цивільних прав [12].
Але вищевказаний законопроєкт містить суттєві недоліки, які зазначені у Висновку Головного управління Верховної
ради України, зокрема:
- значна частина положень проєкту викладена нечітко, (іноді у занадто абстрактному вигляді), наслідком чого
може стати як можливість їх неоднакового тлумачення, так і нерозуміння їх змісту
учасниками відповідних правовідносин, у
першу чергу, це стосується, зокрема, у п. 1
ст. 1 проєкту Закону визначено, що «віртуальний актив може бути як самостійним
об’єктом цивільного обороту, так і посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав», тобто за змістом вказаного припису «віртуальний актив», який посвідчує
майнові і немайнові права, не визнається
об’єктом цивільного обороту;
- згідно з ч. 1 ст. 7 проєкту Закону,
«розпорядження забезпеченим віртуальним активом означає розпорядження майновим правом на об’єкт забезпечення віртуального активу», але у проєкті чітко не
визначено, чи може власник об’єкту забезпечення віртуального активу розпорядитися ним окремо від самого віртуального
активу;
- за змістом п. 2 ч. 1 ст. 2 проєкту Закону, особа, яка здійснює правочин відносно віртуальних активів, самостійно визначає, чи застосовується до нього право України,
що, на думку складачів висновку, не враховує того, що закон як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили регулює
суспільні відносини шляхом встановлення
загальнообов’язкових правил поведінки
суб’єктів цих відносин [13].
На нашу думку, виникає необхідність
визначення правової категорії віртуальних активів як об’єкта майнових прав,
класифікації видів віртуальних активів,
розмежування їх характерних ознак, ви-
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значення правового режиму їх використання в цивільному та господарському обігу, окреслення прав та обов’язків суб’єктів
віртуальних правовідносин, а також забезпечити в правовому полі договірне врегулювання правовідносин із віртуальними
активами.
Висновки
Аналізуючи вище викладене, автори
роблять висновок про те, що проєкт Закону України «Про віртуальні активи»
не може бути визнаний таким, що відповідає принципу правової визначеності та
верховенства права. Запропоновану його
авторами дуалістичну модель правового
режиму використання віртуальних активів в Україні, можна вважати недосконалою, оскільки вона не забезпечує захист
майнових прав суб’єктів господарювання. Вона може спричинити неоднозначну
судову практику, що, у свою чергу, буде
суперечити одним із головних передумов
стабільного розвитку та фукціонування
господарської діяльності в Україні, а саме
правовій визначеності.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвяченo дoслiдженню правoвoї
прирoди віртуальних активів, зoкрема, бiльш
детальнo рoзглянутo законодавче визначення
криптовалюти та інших віртуальних грошових активів. Автoрами зoсередженo увагу на
правових засадах використання віртуальних
активів як об’єкта майнових прав, а саме
рoзкритo економічну сутнiсть, правовий режим використання та особливості здійснення операцій за допомогою віртуальних активів. У статті автори звертаються до досвіду
тих країн, які вже зробили спроби закріпити
і визначити у нормативно-правових актах
правовий режим криптовалют чи інших віртуальних об’єктів, однак ці спроби не можна
визнати невдалими. Проаналізовано проєкт
Закону України «Про віртуальні активи» і запропоновано шляхи удoскoналення пoлoжень
цивільного, податкового та господарського
закoнoдавства, якi направленi на визначення
та закріплення правового статусу віртуальних активів.
Ключові слова: об’єкти майнових прав, децентралізована платіжна система, віртуальні активи, цифрова валюта, криптовалюта,
емісія криптовалюти, криптовалютна біржа, технологія блокчейн.

SUMMARY
The article is devoted research of legal nature
of virtual assets, in particular, legislative determination of cryptocurrency and other virtual money
assets is more in detail considered. By an authors
concentrated attention on legal principles of the
use of virtual assets as an object of property rights,
economic essence is namely exposed, legal mode of
the use and feature of realization of operations by
virtual assets. In the article an authors are speaks
to experience of those countries which did attempts
to fasten and define in normatively legal certificates
legal mode of cryptocurrency or other virtual objects
already, however acknowledged these attempts cannot be unsuccessful. The project of Law of Ukraine
is analyzed «About virtual assets» and the ways of
improvement of positions of civil, tax and economic
legislation, which are directed on determination
and fixing of legal status of virtual assets, are offered.
Кey words: objects of property rights, decentralizes pay system, virtual assets, digital currency,
cryptocurrency, emission of cryptocurrency, cryptocurrency exchange, technology of вlockchain.
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Цель статьи заключается в исследовании понятия «потребительский кредит» и
раскрытии особенностей правового регулирования отношений по договору о предоставлении
потребительского кредита в связи с принятием
Закона Украины № 891- ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй».
Для достижения поставленной цели были
использованы общие и специальные научные
методы, в частности такие, как: сравнительно-правовой, системно-структурный методы,
а также метод анализа действующего отечественного законодательства. Обсуждения. Поиск современных теоретико-методологических
подходов к изучению дефиниции «потребительский кредит», определение сторон договора о
предоставлении потребительского кредита,
анализ законодательных новелл по определению
условий договора потребительского кредита.
Ключевые слова: потребительское кредитование, кредит, потребительский кредит, договор
о потребительском кредите, кредитор, потребитель.
Постановка проблеми
Після періоду значного скорочення частки позикових коштів, викликаного російською військовою агресією проти України та
економічним спадом, обсяг споживчого кредитування в Україні стрімко зростав протягом 2014-2018 років. Основним «драйвером»
зростання обсягів кредитування були невеликі незабезпечені кредити, тобто споживчі
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

кредити, тоді як забезпечені довгострокові
іпотечні позики становили лише 2% від обсягу нових кредитів [1, с. 4]. Проте, з квітня 2020 року попит на споживчі кредити в
банківській системі суттєво скоротився через
спричинену пандемією COVID-19 економічну кризу та у зв’язку із запровадженням органами державної влади карантинних обмежень, що, у свою чергу, сприяло укладенню
договорів про надання споживчого кредиту
із мікрофінансовими організаціями через
мережу Інтернет (онлайн-кредитування).
Разом з тим, варто зауважити, що в Україні
є тисячі фактів, що пов’язані з недобросовісною діяльністю даних організацій, що працюють на ринку фінансових послуг. Така ситуація, яка наразі склалась з безконтрольною
та хаотичною діяльністю фінансових установ
небанківського сектору загрожує фінансовій стабільності країни та заганяє велику
кількість громадян у кредитну пастку. Так,
за даними Національного банку України
(далі – НБУ) і Нацкомфінпослуг, у третьому
кварталі 2018 року обсяг кредитів, які надані
макрофінансовими організаціями, перевищив 11 млрд грн., а вже за рік – у третьому
кварталі 2019-го обсяги зросли ще на 57%,
що становило близько 40 млрд грн. У тому
числі, й зросла кількість онлайн-угод до 10
млн. [2, 3] У зв’язку з цим, 15 вересня 2020
року Верховною Радою України прийнято
Закон України № 891-ІХ «Про внесення змін
до деяких законів України щодо споживчого
кредитування і формування та обігу кредитних історій», який з 1 січня 2021 року поси-

112

Òðîöþê Í.Â. - Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí çà äîãîâîðîì...

лив захист споживачів «мікрокредитів» від
необґрунтованого боргового навантаження,
а також убезпечив кредиторів від недобросовісних позичальників.
Усе вище викладене свідчить про актуальність дослідження сучасного стану правового регулювання відносин за договором про
надання споживчого кредиту.
Стан дослідження
Питанням правового регулювання відносин за договором про надання споживчого
кредиту в Україні приділені праці провідних
науковців та практиків, таких як: А. Ю. Бабаскіна, Л. М. Іваненко, С. М. Лепех, В. В. Луця,
Т. М. Ларіної, І. А. Мельника, О. В. Оніщенко, В. Я. Погребняка, Я. М. Шевченко,
Г. Ю. Шемшученка, В. П. Янишена та інших.
Однак, ці питання розглядались здебільшого
у загальному контексті кредитних відносин
та без урахування останніх змін до законодавства України у сфері споживчого кредитування.
Метою цієї статті є дослідження поняття
«споживчий кредит» та розкриття особливостей правового регулювання відносин за
договором про надання споживчого кредиту у зв’язку із прийняттям Закону України№ 891-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій».
Виклад основних положень
Особливий інтерес на сучасному етапі
розвитку суспільства викликає сфера споживчого кредитування та його правове регулювання. Адже споживче кредитування відіграє значну роль у забезпеченні соціальних
потреб населення, формуванні платоспроможного попиту, який, у свою чергу, впливає
на розвиток економіки країни.
В основі споживчого кредитування лежить економіко-правова категорія кредиту. Великий енциклопедичний юридичний
словник містить наступне визначення кредиту (лат. сreditum – позика, борг, від credere
– довіряти): відносини у зв’язку з передачею
грошей або матеріальних цінностей у тимчасове користування за умови їх повернення.
Основними формами його є банківський кре-

дит, що надається як грошова позика, і споживчий кредит, що використовується у грошовій і товарній формах [4, с. 425].
Відповідно до п.11 ст.1 Закону України
«Про споживче кредитування», який є безпосереднім регулятором відносин за договором про надання споживчого кредиту, споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що
надаються споживачу (позичальникові) на
придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого
працівника [5]. Слід зазначити, що це визначення не є універсальним, оскільки ч. 2 ст. 3
Закону України «Про споживче кредитування» визначено вичерпний перелік випадків,
на які не поширюються його положення.
Ця норма частково була імплементована з
Директиви 2008/48/ЄС щодо виключення
окремих видів кредитних договорів з переліку споживчих [6]. До таких випадків відносяться:
1) договори, що містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту до одного
місяця;
2) договори-позики, що не передбачають сплати процентів чи будь-яких інших
платежів за користування наданими за такими договорами грошовими коштами;
3) кредитні договори, метою яких є надання споживачу права вчиняти правочини з фінансовими інструментами, якщо
такі правочини вчиняються за участю чи за
посередництвом кредитодавця або іншого
професійного учасника ринку цінних
паперів;
4) кредити, що надаються за договорами, укладеними в результаті врегулювання
спору шляхом укладання мирової угоди,
затвердженої судом;
5) кредити, що надаються тільки в рамках відповідних державних програм або
програм органів місцевого самоврядування
визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами,
умови кредитування, у тому числі виплату
процентів за користування кредитом;
6) несанкціонований овердрафт, що є
перевищенням суми операції, здійсненої за
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рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між
кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення;
7) кредити, що надаються ломбардами у
разі передання предмета застави на збереження ломбарду, за умови що зобов’язання
споживача обмежуються вартістю предмета
застави [5].
Що стосується дослідження дефініції
«споживчий кредит» у науковій правовій
літературі, то варто відзначити, що не існує
єдиної точки зору щодо визначення цього
поняття. Так, наприклад, Т. Ларіна зазначає,
що споживчий кредит є самостійним видом
кредитних зобов’язань цільового характеру, який надається кредитною організацією
фізичним особам з метою придбання
ними товарів тривалого використання
для потреб, не пов’язаних зі здійсненням
підприємницької діяльності, на строк, що не
перевищує трьох років [7, с. 78].
На думку В. Погребняка, споживчий кредит – це кошти в іноземній чи національній
валюті, що надаються банком або іншою фінансовою установою, які отримали в установленому законодавством порядку ліцензію на
проведення кредитних операцій, фізичній
особі на придбання товарів, оплату результатів робіт, послуг, з метою задоволення її
особистих, сімейних, побутових та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням нею підприємницької діяльності, на умовах забезпечення, повернення, строковості, платності й
цільової спрямованості [8, с. 38].
З точки зору С. Глущенко, споживчий
кредит – це грошові кошти, які надаються
населенню на задоволення потреб кінцевого
споживання [9, с. 91].
А. Киричук визначає поняття споживчого
кредиту як договору, за яким банк або інша
фінансова установа (кредитор) зобов’язується
надати кошти (кредит) фізичній особі (позичальнику) з метою придбання останнім
товарів (робіт, послуг) для особистих,
сімейних, домашніх та інших потреб, не
пов’язаних із здійсненням підприємницької
діяльності, у розмірі й на умовах, установлених договором, а позичальник зобов’язується
повернути отриману суму грошей і сплатити
проценти за неї [10, с. 42].
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Зважаючи на наведене вважаємо, що
різноманіття доктринальних підходів до
поняття «споживчий кредит» у правових
дослідженнях призводить до нерозуміння
на практиці сутності такої цивілістичної
конструкції, і, як наслідок, порушень прав
позичальників у цих відносинах.
Кредитування, у тому числі й споживче, за своєю правовою природою є
зобов’язальними відносинами і здійснюється
на договірних засадах. Відповідно до частин
1 та 3 ст. 1054 Цивільного кодексу України
(далі – ЦК України) [11] за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати
грошові кошти (кредит) позичальникові у
розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти. Відповідно
до п.1. ст. 1 ЗУ «Про споживче кредитування», договір про споживчий кредит – це
вид кредитного договору, за яким кредитодавець зобов’язується надати споживчий
кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач (позичальник)
зобов’язується повернути кредит та сплатити
проценти за користування кредитом на умовах, встановлених договором [5].
Зазначимо, що таке законодавче визначення цього правочину в цілому відповідає
поняттю кредитного договору, яке міститься в статті 1054 ЦК України, уточнюючи
при цьому специфічні ознаки договору споживчого кредиту (цільове використання та
суб’єктний склад).
Під цільовим використанням слід розуміти використання коштів для задоволення споживчих потреб, а не для отримання
економічного ефекту. Тому на спроможність
позичальника повернути кошти, отримані в
кредит, не впливає визначення конкретного
предмета вкладення цих коштів. У зв’язку з
цим вважаємо, що цільове використання коштів при споживчому кредиті може зазначатись у договорі у разі бажання однієї із сторін.
Специфіка ж суб’єктного складу договору
про надання споживчого кредиту полягає в
тому, що його сторонами є кредитодавець банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати споживчі
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кредити, та споживач, яким є лише фізична
особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит.
Крім кредитодавців та споживачів
(позичальників), Закон України «Про споживче кредитування» [5] вводить до кола
учасників відносин, пов’язаних із споживчим кредитуванням, також кредитних
посередників: кредитних брокерів – юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців,
які від свого імені в інтересах кредитодавця
здійснюють за винагороду посередницьку
діяльність у сфері споживчого кредитування та кредитних агентів – фізичних осіб,
фізичних осіб – підприємців або юридичних
осіб, які діють на підставі договору доручення із кредитодавцем від імені та в інтересах
кредитодавця і виконують частину його
обов’язків за договором про споживчий кредит.
З метою забезпечення належної інформованості, обізнаності споживача кредитної
послуги щодо майбутньої домовленості до
її укладення кредитодавець або кредитний
посередник надає споживачу інформацію,
необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття споживачем обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, у тому числі з
урахуванням обрання певного типу кредиту.
Зазначена інформація безоплатно надається
кредитодавцем споживачу за спеціальною
формою (паспорт споживчого кредиту), у
письмовій формі (у паперовому вигляді або
у вигляді електронного документа) із зазначенням дати надання такої інформації та
терміну її актуальності.
Варто погодитися із думкою О. Оніщенко
та Ю. Степанової, що інститут інформування
споживача має велике значення з огляду на
те, що у відносинах банк-споживач присутня
інформаційна диспропорція. Тому необхідною передумовою захисту прав споживачів
є здійснення відкритої кредитної політики
щодо інформування потенційних клієнтів
про реальну ціну кредиту [12, с. 111].
Аналізуючи
питання
щодо
умов
домовленості між кредитодавцем та позичальником, слід зауважити, що законодавством окремо також встановлені вимоги.
Так, ст. 12 Закону «Про споживче кредиту-

вання» не містить переліку істотних умов,
але передбачає, які умови в досліджуваній
домовленості повинні зазначатися: 1) найменування та місцезнаходження кредитодавця
та кредитного посередника (за наявності),
прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника); 2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування
рахунку тощо), мета отримання кредиту;3) загальний розмір наданого кредиту; 4) порядок та умови надання кредиту; 5) строк,
на який надається кредит; 6) необхідність
укладення договорів щодо додаткових чи
супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням
кредиту (за наявності); 7) види забезпечення
наданого кредиту (якщо кредит надається
за умови отримання забезпечення); 8) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована
чи змінювана), порядок її обчислення, у тому
числі порядок зміни, та сплати процентів;9) орієнтовна реальна річна процентна ставка
та орієнтовна загальна вартість кредиту для
споживача на дату укладення договору про
споживчий кредит; 10) порядок повернення
кредиту та сплати процентів за користування
споживчим кредитом, включно із кількістю
платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку,
кредитної лінії графік платежів може не надаватися); 11) інформація про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати
платежів, у тому числі розмір неустойки,
процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні
зобов’язання за договором про споживчий
кредит; 12) порядок та умови відмови від
надання та одержання кредиту; 13) порядок дострокового повернення кредиту; 14)
відповідальність сторін за порушення умов
договору.
У ході нашого дослідження ми приєднуємось до наукової позиції С. Лепех, що вказане законодавче положення не є вдалим,
оскільки не є зрозумілими наслідки недотримання цієї вимоги.
Недоліком законодавчої термінології в
наведеній статті є також розкриття умов договору через економічні категорії, оперування
якими не притаманне цивільно-правовому
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регулюванню. Так, умова про предмет визначена через такі поняття, як тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку,
ін.) та загальний розмір наданого кредиту.
Зважаючи на те, що договір споживчого кредиту належить за чинним законодавством до
групи договорів про надання послуг, умова
про його предмет має не лише містити характеристику фінансових активів, щодо яких
сторони домовляються, але й розкривати
суть самої послуги, тобто дій із надання цих
активів [13, с. 30].
Варто зазначити, що із прийняттям 15
вересня 2020 року Верховною Радою України Закону України № 891-ІХ «Про внесення
змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу
кредитних історій» [14] обов’язковою умовою
для укладення договору про споживчий кредит є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на
збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене
до Єдиного реєстру бюро кредитних історій,
інформації щодо нього та цього кредиту. Відсутність такої згоди споживача має наслідком
відмову кредитодавця в укладенні договору
та здійсненні кредитної операції.
Таке рішення Парламенту спричинене
стрімким зростанням попиту на «мікрокредитування», а також необхідністю унормування цієї сфери правовідносин та підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб. Адже останнім часом усе більше
громадян мали чимало проблем через те, що
вимоги до розкриття інформації не поширювалися на так звані «мікрокредити».
Відмітимо, що договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій
формі (у паперовому вигляді або у вигляді
електронного документа). Кожна сторона
договору отримує по одному примірнику
договору з додатками до нього. Примірник
договору, що належить споживачу, має бути
переданий йому невідкладно після підписання договору сторонами.
Особливістю у регулюванні правовідносин у сфері споживчого кредитування є визначення кредитодавцем можливості укладення договору про споживчий кредит також на підставі відповідного запиту (заяви)
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

споживача, у тому числі з використанням
засобів дистанційного зв’язку (наприклад,
через мережу Інтернет), та оцінки кредитоспроможності споживача.
Ще однією новацією у сфері регулювання
відносин за договором про надання споживчого кредиту є встановлення обов’язку для
кредитодавця безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів хоча б
до одного бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних
історій та скорочення строку внесення кредитним бюро отриманих від кредитодавця
відомостей. Так, відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України «Про організацію формування та
обігу кредитних історій» [15], користувач передає інформацію до Бюро не пізніше двох
робочих днів з дня укладення кредитного
правочину або зміни інформації про суб’єкта
кредитної історії. Раніше на цю процедуру
законодавством передбачалося сім днів.
У свою чергу, споживач наділяється правом відмовитися від договору про споживчий
кредит та достроково його повернути. Так,
відповідно до ст. 15 Закону України «Про
споживче кредитування» [5] споживач має
право протягом 14 календарних днів з дня
укладення договору про споживчий кредит
без пояснення причин відмовитися від нього, навіть у разі якщо він отримав грошові
кошти, письмово повідомивши про свій
намір кредитодавця в межах вказаного строку. Така відмова обумовлюється обов’язком
споживача протягом семи календарних днів
з дати подання письмового повідомлення повернути кредитодавцю одержані за договором грошові кошти та сплатити проценти за
період фактичного користування коштами за
встановленою договором ставкою. Будь-яких
інших платежів, пов’язаних з його відмовою
від договору, споживач не сплачує.
Якщо ж говорити про відповідальність
споживача за договором про надання споживчого кредиту, то варто наголосити, що у
зв’язку з прийняттям Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України
щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій» [14], ст. 21.
Закону України «Про споживче кредитування» [5] було доповнено ч.3, згідно з якою,
максимальна сукупна сума штрафів і пені
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за порушення споживачем виконання його
зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту
за яким не перевищує мінімальної заробітної
плати, не може перевищувати розмір
подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за
домовленістю сторін. Ця законодавча норма
є гарантією у споживача та дає можливість
захистити його від неправомірних діянь, у
першу чергу, мікрофінансових організацій.
Адже до набрання чинності цього законодавчого акту, мікрофінансові організації, наприклад, такі як «Moneyveo», ТОВ «Швидка
фінансова допомога», надавали кредити населенню під високі проценти та із зазначенням
у договорі жорстких санкцій за прострочення, які могли потроїти чи навіть збільшити
борг споживача вдесятеро. Так, згідно зі
статистичними даними, протягом липня-вересня 2020 року Національний банк України
отримав 2965 скарг громадян на роботу
фінансових компаній (без урахування страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів).
Ознаки порушення прав мали 52,7 % скарг
[16].
Висновок
Запроваджені законодавчі зміни у сфері
споживчого кредитування в Україні надають
гарантії споживачам «мікрокредитів» та забезпечують механізми їх захисту від неправомірних діянь, насамперед, макрофінансових організацій. Попри переважну кількість
змін на користь клієнтів фінансових установ,
також Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій» обмежує можливість отримувати безмежну кількість швидких кредитів
без наміру їх повертати, тим самим захищаючи фінансові установи від збільшення
проблемної заборгованості.
Проте, незважаючи на позитивну
динаміку в роботі законодавчих органів
держави щодо правового регулювання
відносин за договором про надання споживчого кредиту, на нашу думку необхідно:
1) прийняти Проєкт Закону від 19.10.2020
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту боржників при

врегулюванні простроченої заборгованості»
[17], який дозволить забезпечити захист
прав боржників та третіх осіб під час врегулювання простроченої заборгованості за договорами споживчого кредитування, шляхом запровадження на законодавчому рівні
вимог до етичної поведінки кредитодавців та
колекторських компаній під час взаємодії із
споживачами; 2) найближчим часом розглянути та прийняти проєкт Закону України від
02.03.2021 «Про захист прав позичальників
у межах договорів мікрокредитування та
мікропозики» [18], мета якого - врегулювати правовідносини, що виникають стосовно
договорів мікрокредитування, мікропозики,
які надаються позичальникам фінансовими
установами, які підпадають під визначення
небанківських фінансових організацій, винятковим видом діяльності яких є надання
фінансових послуг, та банками, і відносин,
що виникають між позичальником і кредитодавцем (новим чи наступним кредитором).
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АНОТАЦІЯ
Мета статті полягає у дослідженні поняття «споживчий кредит» та розкритті
особливостей правового регулювання відносин
за договором про надання споживчого кредиту у зв’язку із прийняттям Закону України
№ 891-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і
формування та обігу кредитних історій». Для
досягнення визначеної мети були використані загальні та спеціальні наукові методи,
зокрема, такі як: порівняльно-правовий, системно-структурний методи, а також метод
аналізу чинного вітчизняного законодавства.
Обговорення. Пошук сучасних теоретико-методологічних підходів до вивчення дефініції
«споживчий кредит»,визначення сторін договору про надання споживчого кредиту, аналіз
законодавчих новел щодо визначення умов договору споживчого кредиту.
Ключові слова: споживче кредитування,
кредит, споживчий кредит,договір про споживчий кредит, кредитодавець, споживач.
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PECULIARITIES OF LEGAL
REGULATION OF RELATIONS UNDER
THE CONTRACT ON PROVISION OF
CONSUMER CREDIT
Despite numerous studies in the field of concluding
a credit agreement, the analysis of the current
legislation on the legal regulation of relations under
the contract loan agreement needs special attention. In
the article the author searches for modern theoretical
and methodological approaches to the study of the
definition of «consumer credit», identifies the parties to
the agreement on consumer credit, analyzes legislative
novelties to determine the terms of the consumer credit
agreement.
It is noted that of special interest at the present
stage of development of society is the sphere of consumer
lending and its legal regulation, because consumer
lending plays a significant role in securing the social
needs of the population, the formation of effective
demand, which, in turn, affects economic development.
The lack of legislative terminology in Art. 12 of
the Law «On Consumer Lending», according to the
author, is the disclosure of the terms of the contract
through economic categories, the using of which is not
inherent in civil law regulation.
It was found that the peculiarity of the regulation
of legal relations in the field of consumer lending is
the subjective composition of the contract, determining
by the lender the possibility of concluding a consumer
credit agreement on the basis of the consumer’s request
(application), including using remote communication
(via the Internet), and assessing consumer
creditworthiness.
It is concluded that despite the positive dynamics
in the work of legislative bodies of the state on the
legal regulation of relations under the consumer
credit agreement, it is necessary: 1) to consolidate the
concept of «microcredit», «microloan» at the legislative
level; 2) to adopt the draft Law of 19.10.2020 «On
Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on
Protection of Debtors in Settlement of Overdue Debts»
and the draft Law of Ukraine of 02.03.2021 «On
Protection of Borrowers’ Rights under Microcredit and
Microloan Agreements».
Key words: consumer crediting, credit, consumer
credit, consumer credit agreement, lender, consumer.
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Формулювання цілей статті
(постановка завдання)
Метою цієї статті є дослідження особливостей правонаступництва корпоративних
прав у межах інституту відумерлості спадщини.
Об’єктом дослідження є корпоративні
правовідносини та положення законодавства, яке регулює питання визнання спадщини відумерлою.

Статья посвящена исследованию института выморочности наследства и выморочности
имущества как отдельного самостоятельного
основания правопреемства в корпоративных
правоотношениях.
Ключевые слова: субъект хозяйствования,
корпоративные права, корпоративные правоотношения, правопреемство, выморочное наследство, хозяйственное общество, хозяйственная организация, доля в уставном капитале,
пай, выморочное имущество.
Постановка проблеми у загальному
вигляді
Корпоративні правовідносини та їх нормативна регламентація в Україні перебуває
на стадії розвитку.
І хоча науковці приділяли значну увагу
питанням корпоративних правовідносин та
корпоративних прав, однак окремі аспекти
цих правових явищ залишились дослідженими на недостатньому рівні.
Зокрема, у науці досліджувались окремі
підстави набуття корпоративних прав, але
питання правонступництва, як підстава набуття корпоративних прав, не досліджувались у системі.
У контексті викладеного, звертає на себе
увагу інститут відумерлості спадщини, який,
на перший погляд, має ознаки правонаступництва. Таким чином, необхідно провести
окреме дослідження та визначити, чи є відумерлість спадщини окремими видом правонаступництва корпоративних прав.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв’язання цієї проблеми
Дослідженню окремих аспектів питань
правонаступництва учасника господарської
організації та інституту відумерлості спадщини приділено чимало уваги науковців
у юридичній літературі. До них, зокрема,
можна віднести наукові праці Щербини В.С.,
Лукач І. В., Погрібного Д.І., Вінник О.М.,
Кравчука В.М., Смітюха А.В., Спасибо-Фатєєвої І.В., Симоняна Ю.Ю., Сазонова В.В., Бутрин Н.С., Кравченка С.С., Саркунової І.Б.,
Рабовської С.Я., Сурженко О.А., Оцел В.Г.,
Колосова Р.В., Кравчука В.М., Хорошої Т.С.,
Черепахина Б.Б., Нечаєвої К.О., Кухарєва О.Є., Заіки Ю. О., Музики Л. А., Печеного О.П., Белова В. А., Коротюка О. В., Ромовської З.В., Волинець Т., Козловської Л., Нечаєвої К. О., Чупрія Д.Ю.
У зазначених працях досліджуються корпоративні правовідносини, у тому числі питання правонаступництва та переходу прав
власності на частку у статутному капіталі
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господарського товариства та питання визначення та правової природи інституту відумерлості спадщини.
Однак низка питань, пов’язаних із правонаступництвом, як підставою набуття
корпоративних прав, потребує більш глибокого аналізу, дослідження та уваги з боку
науковців.
Виклад основного матеріалу дослідження і обґрунтування отриманих наукових
результатів
Відповідно до частини 3 статті 1277 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)
[1] спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади
за місцем відкриття спадщини, а нерухоме
майно - за його місцезнаходженням.
Відповідно до статті 1218 ЦК України
до складу спадщини входять усі права та
обов’язки, що належали спадкодавцеві на
момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Таким чином,
до складу спадщини можуть входити й корпоративні права.
У зв’язку з цим виникає цілком обґрунтований науковий інтерес дослідити інститут
відумерлої спадщини як підставу набуття корпоративних прав. У цій статті набуття корпоративних прав у складі відумерлої спадщини
ми розглянемо в господарсько-правовому аспекті.
Так, корпоративні права невід’ємно
пов’язані із їх державною реєстрацію. І хоча
державна реєстрація змін щодо відомостей
про юридичну особу має повідомний (обліковий) характер, відносини у сфері державної
реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб –
підприємців слід розглядати як організаційно-господарські відносини, що визначені ч. 6ст. 3 Господарського кодексу України як відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційногосподарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю [2, С. 149].
Можливість набуття корпоративних прав
у складі відумерлої спадщини обумовлює необхідність їх подальшої державної реєстрації.
Інститут державної реєстрації суб’єктів
підприємництва слід вважати інститутом господарського права. Цей інститут є одним із

важелів державного регулювання певних суспільних відносин, що вимагають державного
контролю [2, С. 150].
Колосов Р.В. зазначав, що виділяються
фактична та юридична підстави виникнення
корпоративних правовідносин. Фактичною
вважається створення підприємства, а юридичною — унесення запису до ЄДРПОУ [3,
С. 100] .
Схвалюючи та розвиваючи цю думку,
можна стверджувати, що подальше придбання та набуття корпоративних прав також можна розглядати в аспекті фактичної
та юридичної підстави. Оскільки особливості
корпоративних правовідносин потребують їх
вдосконалення і в контексті державної реєстрації корпоративних прав.
Підстави набуття корпоративних прав у
науковій літературі поділяються на первісні
та похідні.
Так, Кравчук В.М. визначав, що первісними підставами виникнення цього права є
набуття акцій (часток) під час створення товариства, під час збільшення статутного капіталу або придбання акцій (часток), які належали товариству. Похідними підставами
виникнення права на частку (акції) є договір,
спадкування та правонаступництво під час
припинення юридичної особи [4, С. 12].
У свою чергу, Колосов Р.В. конкретизував підстави набуття корпоративних прав та
відніс до них: заснування корпоративного
підприємства; прийняття учасника до корпоративного підприємства; придбання частки в
статутному капіталі корпоративного підприємства [3, С. 97 – 98].
Як ми бачимо, Колосов Р.В. окремо не
визначав правонаступництво як підставу набуття корпоративних прав. Можна лише
припустити, що він її відносив до категорії
придбання частки в статутному капіталі корпоративного підприємства.
Але ми не можемо погодитись із тим, що
набуття корпоративних прав внаслідок правонаступництва є їх придбанням. Оскільки
термін “придбання”, на нашу думку, більше
підходить до застосування в контексті відповідних правочинів, як підстави набуття
корпоративних прав. У зв’язку із цим, ми
вважаємо, що класифікацію, запропоновану
Колосовим Р.В., слід доповнити і зазначити:
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набуття корпоративних прав внаслідок їх
правонаступництва як окрему самостійну підставу набуття корпоративних прав.
Кравчук В.М. виділив окремо спадкування та правонаступництво під час припинення
юридичної особи. Однак, на нашу думку, такий поділ характеризує лише окремі форми
правонаступництва як підстави набуття корпоративних прав.
До правонаступництва можна віднести
такі його форми, як спадкування, правонаступництво внаслідок ліквідації юридичної
особи та інші форми правонаступництва, визначені законодавством.
У зв’язку із викладеним, постає цілком логічне запитання: чи є відумерлість спадщини
видом правонаступництва чи це окрема підстава набуття корпоративних прав?
Хороша Т.С. з цього приводу зазначала,
що ані у звичаєвому, ані у континентальному праві не знайшла свого законодавчого закріплення така цивільно-правова дефініція,
як правонаступництво, що складає великі
труднощі для її праворозуміння та правозастосування.
На практиці взагалі замість поняття «правонаступництво» використовується термін
«спадкування» [6, С. 234].
Із цим твердженням слід погодитись. Дійсно законодавство України не містить терміна “правонаступництва”.
Традиційно під правонаступництвом розуміють перехід суб’єктивного права (у широкому розумінні – також правового обов’язку)
від однієї особи – праводавця до іншої (правонаступника) у порядку похідного правонабуття (у відповідних випадках – похідного набуття правового обов’язку) [7, С. 311].
Однак, окрім правонаступництва, на законодавчому рівні не знайшло свого закріплення і поняття “відумерла спадщина”. Мали
місце дискусії щодо визначення правової
природи відносин, що виникають у зв’язку із
визнанням спадщини відумерлою.
Так, Кухарєв О. Є. зазначав, що немає
єдності серед науковців і в питанні визначення правової природи відносин, що виникають у зв’язку із визнанням спадщини
відумерлою. І з цього приводу науковець
зазначив дві позиції, що протиставляються
одна одній [9, С. 120].
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

Прихильники першої позиції, зазначав
науковець, розглядають перехід відумерлої
спадщини у власність публічного утворення як випадок спадкування [10, С. 190] [11,
С. 110-111].
Інші вчені заперечують наявність спадкового наступництва у відносинах з визнання спадщини відумерлою [12, С. 253] [13,
С. 1046-1047].
Однак, аналіз сучасної наукової літератури свідчить, що зазначені дискусії існували досить нетривалий час після прийняття
Цивільного кодексу України. Але наразі ці
правовідносини науковці не відносять до
спадкових.
Територіальні громади можуть виступати
як спадкоємцями за заповітом, так і правонаступниками спадкового майна, щодо якого
не виявилось спадкоємців і яке у встановленому порядку було визнане відумерлим(ст. 1277 ЦК України) [14, С. 19].
Нечаєва К.О., характеризуючи визначення поняття “відумерла спадщина”, зазначала,
що в юридичній науці не існує єдиного погляду на відумерлість спадщини, що породжує значну кількість науково-практичних
дискусійних питань, які потребують окремого дослідження [8, С. 110].
Аналіз наукової літератури свідчить, що
у науці фактично сформувалось три підходи
до визначення поняття “відумерла спадщина”: 1) як особливу, відмінну від спадкування
підставу набуття права власності територіальною громадою [15, С. 230] або як самостійну
правову підставу набуття права власності; [16,
С. 383] 2) як процес, який не є спадкуванням, а передбачає перехід майна, яке могло б
входити до складу спадщини, у власність територіальної громади [17, С. 207]; 3) як спеціальну правову конструкцію [18, С. 51].
Правовідносинам, пов’язаним із відумерлою спадщиною, справді притаманні зазначені вище характеристики. Однак, чи можна
їх вважати родовою ознакою визначення поняття “відумерла спадщина”? На нашу думку,
відповідь на це питання слід дати негативну.
Скоріше, зазначені характеристики більше
відносяться до видових відмінностей.
Аналіз статті 1277 ЦК України свідчить
про недосконалість юридичної конструкції
цієї норми.
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Законодавець допускає перехід спадщини у власність територіальної громади за
місцем відкриття спадщини та перехід у власність територіальної громади нерухомого
майна за місцем його знаходження.
Таким чином, відумерла спадщина розглядається не як перехід прав та обов’язків,
що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, а як підстава набуття права власності на майно.
Частина 4 статті 1277 ЦК України покладає на територіальну громаду, яка стала власником відумерлого майна (курсив мій – К.О.),
зобов’язання задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до
статті 1231 цього Кодексу. Якщо власниками
відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості відумерлого
майна, набутого у власність кожною з них.
Аналіз частини 4 статті 1277 ЦК України
дозволяє прийти до декількох висновків:1) законодавець у цій частині вживає “відумерле майно”, який не є тотожнім поняттю
“відумерла спадщина”; 2) законодавець допускає набуття права власності на “відумерле
майно” різними територіальними громадами;
3) законодавець покладає на відповідну територіальну громаду, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язання задовольнити
вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені
відповідно до статті 1231 ЦК України.
Слід зазначити, що Пленум Верховного
Суду України у пункті 15 постанови від 30
травня 2008 р. № 7 «Про судову практику у
справах про спадкування» [19] розширив обсяг зобов’язань територіальної громади щодо
задоволення вимог кредиторів, віднісши до
цього переліку додатково: вимоги про відшкодування витрат на утримання, догляд,
лікування та поховання спадкодавця, а також
витрати на охорону спадкового майна, хоча
це і не відповідає статті 1277 ЦК України.
Натомість стаття 1231 ЦК України не
регулює питання заявлення вимог кредиторами спадкодавця, вона регулює питання
спадкування обов’язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка
була завдана спадкодавцем. А пред’явлення
кредитором спадкодавця вимог до спадкоєм-

ців врегульовано статтею 1281 ЦК України.
На цю помилку, що, напевно, була допущена
законодавцем, звертала увагу Ромовська З.В.
[18, С. 51].
Додатково слід зазначити, що стаття 338
Цивільного процесуального кодексу України зазначає, що суд, встановивши, що спадкоємці за заповітом і за законом відсутні або
спадкоємці усунені від права на спадкування, або спадкоємці не прийняли спадщину
чи відмовилися від її прийняття, ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою
та про передачу її (тобто передача не майна, а
саме спадщини як сукупності прав та обов’язків
– О.К.) територіальній громаді відповідно до
закону.
Підсумовуючи викладене, можна дійти
висновку, що саме така непослідовність нормативного регулювання породжує різні характеристики поняття “відумерла спадщина”.
У науковій літературі також спостерігаються різні погляди щодо обсягу майна, що
переходить до територіальної громади у
складі відумерлої спадщини.
Так, Кухарєв О.Є. висловлює думку про
те, що у власність територіальної громади
переходить не конкретна річ, а все майно,
що належало спадкодавцеві на момент його
смерті, включаючи борги останнього [9,
С. 121].
Натомість Нечаєва К.О. зазначає, що статус відумерлого майна поширюється на чітко
визначене майно та майнові права, які повинні вказуватись у відповідному судовому рішенні щодо визнання спадщини відумерлою
[8, С. 109].
На нашу думку, слід погодитись з Нечаєвой К.О.. Обумовлено це тим, що законодавець допускає набуття права власності на
“відумерле майно” різними територіальними
громадами (ч. 3 ст. 1277 ЦК України). Крім
того, аналіз судової практики показує, що суд
у своєму рішенні визначає конкретне майно,
що входить до складу відумерлої спадщини.
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що в науковій літературі відумерла спадщина здебільшого розглядається як правонаступництво.
Нечаєва К. О. зазначає, що перехід відумерлої спадщини можна віднести до правонаступництва [36, С. 140].
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Кухарєв О.Є. вважає, що перехід відумерлого майна у власність територіальної громади є особливим випадком цивільного правонаступництва, що має універсальний характер [9, С. 121], [20, С. 223]. А територіальна
громада розглядається як правонаступник
померлого [18, С. 51], [14, С. 19].
Підсумовуючи викладене, слід погодитись із думкою тих учених, які розглядають
правовідносини, пов’язані із відумерлістю
спадщини, як правонаступництво. Зі свого
боку можна добавити, що це є окремим видом правонаступництва, визначеним законодавством.
Обумовлений цей висновок, у першу чергу,
тим, що визнання спадщини відумерлою дає
територіальній громаді не лише можливість
набути право власності на майно, що входить
до складу відумерлої спадщини, але і покладає
на неї обов’язок щодо задоволення вимог кредиторів. при наявності сукупності юридичних
фактів, визначених статтею 1277 ЦК України
та встановлених судовим рішенням.
У кінцевому результаті суд, встановивши наявність сукупності юридичних фактів,
ухвалює рішення про визнання спадщини
відумерлою та про передачу її територіальній
громаді відповідно до закону.
Колосов Р.В. зазначав, що однією зі специфічних підстав виникнення, зміни чи припинення корпоративних прав є також рішення суду, що набрало законної сили. [3, С. 99].
Однак у контексті цього дослідження говорити, що підставою набуття корпоративних прав територіальною громадою у складі
відумерлої спадщини є саме рішення суду
буде не зовсім правильним.
Так, Кухарєв О.Є. зазначав, що законом
регулюється особливий порядок набуття права власності на спадкове майно територіальною громадою на підставі рішення суду [20,
С. 221].
Однак з такою думкою ми не можемо
погодитись. У цьому випадку суд фактично
констатує наявність сукупності юридичних
фактів, що дає підстави визначити спадщину відумерлою. А набуття територіальною
громадою права власності на відумерлу спадщину відбувається в силу спеціального нормативного припису, визначеного в частині 3
статті 1277 ЦК України.
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У зв’язку із викладеним постає цілком закономірне запитання: з якого моменту відбувається перехід права власності до територіальної громади на майно у складі відумерлої
спадщини?
Волинець Т. зазначала, що територіальна
громада стає власницею відумерлого майна з
моменту вступу в законну силу рішення суду
про визнання спадкового майна відумерлим
[22, С. 377].
З цим твердженням можна погодитись
частково, якщо воно стосується лише рухомого майна. Право власності на нерухоме
майно виникає з моменту його державної
реєстрації (відповідно до частини 2 статті
331 ЦК України).
Козловська Л. зазначає, що формальна
ознака (обов’язковість) наявності рішення суду
для визнання спадщини відумерлою, без можливості прояву автономії волі суб’єкта правонабуття – територіальної громади, дає можливість говорити про відсутність безпосереднього
спадкового правонаступництва. У сукупності із
особливим характером переходу спадкового
майна у власність територіальної громади це
вказує, що має місце окремий вид правонаступництва в спадковому праві [23, С. 81].
Однак погодитись із тим, що має місце
окремий вид правонаступництва саме в спадковому праві ми не можемо.
Стаття 1277 ЦК України розміщена в
Книзі 6 (Спадкове право), напевно, для зручності. Хоча фактично це є окремою підставою
набуття права власності в порядку правонаступництва.
Особливість переходу у власність територіальної громади відумерлого майна виявляється, перш за все, у тому, що таке наступництво можливе лише за однією підставою – за
законом [22, С. 377].
Як справедливо зазначав Кухарєв О.Є.,
територіальна громада у досліджуваних відносинах не є спадкоємцем ані за заповітом,
ані за законом. Однак відумерлість спадщини пов’язана з категорією спадкування, адже
опосередковує перехід майна власника у
зв’язку із смертю останнього.
Причому наявність правонаступництва
не свідчить про винятково спадковий характер відносин, адже не будь-яке універсальне
правонаступництво є спадковим [9, С. 121].
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У зв’язку із викладеним постає цілком логічне запитання: чи можуть бути предметом
відумерлої спадщини корпоративні права
(частка у статутному капіталі товариства)?
Думається, що відповідь на це питання
слід дати позитивну. Оскільки корпоративні
права (частка у статутному капіталі товариства) входять до складу спадщини, відповідно, вона може входити і до складу відумерлої
спадщини.
Цей висновок також підтверджено судовою практикою. Так, аналіз судової практики
свідчить, що за зверненням територіальних
громад суди визнавали спадщину відумерлою, до складу якої, зокрема, входили частки
у статутному капіталі товариств [24] [25].
Таким чином, визнання спадщини відумерлою є видом правонаступництва і окремою підставою набуття корпоративних прав
територіальною громадою.
У зв’язку із викладеним, доречно заначити, що аналіз норм цивільного законодавства,
що регулює правовідносини, пов’язані із визнанням спадщини відумерлою та норми господарського законодавства, що регулюють
питання державної реєстрації суб’єктів господарювання та діяльність ТОВ та ТДВ, мають
певну непослідовність правого регулювання
або навіть прогалини.
Так, відповідно до частини 2 статті 1277
ЦК України заява про визнання спадщини
відумерлою подається після спливу одного
року з часу відкриття спадщини.
У науковій літературі зазначається, що
поряд із встановленням мінімального строку,
після спливу якого в органу місцевого самоврядування виникає право подати до суду
заяву про визнання спадщини відумерлою,
цивільне законодавство України граничного
строку для подання такої заяви не визначає
[26, С. 261].
Відповідно до частини 2 статті 23 Закон
України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” [27, С. 261] у разі
смерті, оголошення судом безвісно відсутнім
або померлим учасника - фізичної особи чи
припинення учасника - юридичної особи,
частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо
протягом року з дня закінчення строку для
прийняття спадщини, встановленого законо-

давством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до
товариства відповідно до закону, товариство
може виключити учасника з товариства. Таке
рішення приймається без урахування голосів
учасника, який виключається. Якщо частка
такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов’язані з
ліквідацією товариства, без урахування голосів цього учасника.
Таким чином, територіальна громада
фактично має лише 6 місяців після спливу
річного терміну з дня відкриття спадщини для визнання спадщини відумерлою, до
складу якої, зокрема, входить частка у статутному капіталі товариств. В іншому випадку,
настає ризик втрати можливості набути право власності на корпоративні права у зв’язку
із ліквідацією відповідного товариства або у
зв’язку із виключення спадкодавця із складу
засновників.
Оскільки територіальна громада може
набути право власності на частку у статутному капіталі товариства у складі відумерлої
спадщини, виникає необхідність державної
реєстрації змін у складі учасників відповідного суб’єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань
(далі – ЄДР).
Хоча у статті 12 Господарського кодексу
України [28] (далі – ГК України) прямо не
визначена державна реєстрація суб’єктів господарювання як один із засобів державного
регулювання економіки. Разом із тим вона є
одним із найбільш юридично значимих засобів регулювання, який безпосередньо впливає на економіку країни, її прозорість.
Невипадково у літературі державну реєстрацію відзначають як прямий засіб державного регулювання [29, С. 86].
Правовідносини, пов’язані із державною
реєстрацію змін у складі учасників відповідного суб’єкта господарювання, врегульовані
частиною 5 статті 17 Закону України “Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” [30].
Підпункти “д” та “е” частини 5 статті 17
ЗУ “Про державну реєстрацію” визнача-
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ють як підставу державної реєстрації змін
до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи
склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, зокрема: судове рішення, що
набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та розмірів часток
учасників у такому товаристві; судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення (витребування з володіння) з відповідача
частки (частини частки) у статутному капіталі
товариства з обмеженою відповідальністю,
товариства з додатковою відповідальністю.
Інші види судових рішень, як підстава змін
відомостей у ЄДР у ЗУ “Про державну реєстрацію” не передбачені. Що свідчить про законодавчу прогалину.
Зазначену прогалину спробувало усунути
Міністерство юстиції України і в пункті 6 Порядку державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, що не мають статусу юридичної
особи, затвердженому наказом Міністерства
юстиції України 09.02.2016 №359/5 [31] визначило проведення державної реєстрації на
підставі, зокрема, судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей у ЄДР, що зробило фактично можливим проведення державної реєстрації відомостей про суб’єкта господарювання в ЄДР.
Визнання судом у порядку окремого провадження спадщини відумерлою та визначення у складі відумерлої спадщини корпоративних прав, що не свідчить, що це судове
рішення тягне за собою зміну відомостей у
ЄДР. Більш детально про це було зазначено
вище. Такий стан правового регулювання
породжує правову невизначеність і потребує
окремого врегулювання, в тому числі шляхом
внесення відповідних змін до ЗУ “Про державну реєстрацію”.
Додатково слід зазначити, що за чинним
законодавством України суб’єктом набуття права власності на майно, що входить до
складу відумерлої спадщини, є саме територіальні громади.
Однак, Конституція України [32] у статті
9 закріпила, що чинні міжнародні договори,
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згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Питання набуття прав на майно, що входить до складу відумерлої спадщини, вирішується у міжнародних договорах про правову
допомогу, укладених між Україною та окремими державами.
За загальним правилом, рухоме майно
померлого передається державі, громадянином якої на момент смерті був спадкодавець, якщо спадкодавець – особа без громадянства – державі його постійного місця
проживання, а нерухоме майно передається
державі, на території якої воно знаходиться
[33, С. 322].
За таких обставин держава може набувати
право власності на рухоме майно, що входить
до складу відумерлої спадщини та належало
громадянину України. До такого майна можна віднести і корпоративні права іноземних
суб’єктів господарювання.
Натомість суб’єктом набуття корпоративних прав суб’єктів господарювання України
можуть бути іноземні держави.
Нечаєва К. О. наголосила, що за наявності «іноземного елементу» у відносинах із
набуття права власності на відумерлу спадщину суб’єктом набуття права власності на
таке майно буде виступати саме відповідна
держава. На це вказує міжнародний досвід
[34, С. 34].
У свою чергу, Чупрій Д.Ю. наголошує, що
держава також може набути відумерлу спадщину, однак, знову ж таки, не відомо, яким
чином відбуватиметься подальше здійснення
правомочностей щодо неї, якщо відповідні
норми відсутні. На думку вченого, ця проблема неодмінно потребує законодавчого вирішення [35, С. 83].
Із цим твердженням слід погодитись,
оскільки справді законодавство України не
передбачає жодних правових механізмів набуття таких корпоративних прав та управління ними. Зазначене питання потребує більш
детального дослідження. Напевно, більш логічно передбачати в міжнародних договорах
набуття права власності на корпоративні права тією державою, на території якої вони зареєстровані.
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SUMMARY
Corporate legal relations and their regulations
in Ukraine are under development.
Although scholars have paid considerable attention to issues of corporate law and corporate
rights, some aspects of these legal phenomena have
remained insufficiently studied.
In particular, some grounds for the acquisition
of corporate rights were studied in science, but the
issue of succession as a basis for the acquisition of
corporate rights was not investigated in the system.
In the context of the above, draws attention to
the institution of extinction of heritage, which at
first glance has signs of succession. Thus, it is necessary to conduct a separate study and determine
whether the extinction of inheritance is a separate
type of succession of corporate rights.
The article is devoted to the study of the institute of extinction of inheritance and extinction of
property, as a separate independent basis of succession in corporate legal relations.
Key words: business entity, corporate rights,
corporate legal relations, legal succession, deceased
inheritance, business association, economic organization, share in the authorized capital, share, deceased property.
кування за законом» // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична
академія». Т. ХІІ / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]; відп. за вип. В.М. Дрьомін.
– Одеса: Юридична література, 2012. – С. 321329.
34. Нечаєва К. О. Суб’єкт прав на відумерлу спадщину//Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право.
- 2016. - Вип. 37(2). - С. 32-36.
35. Чупрій Д.Ю. Особливості правонаступництва в авторських правах у складі відумерлої спадщини // Електронне наукове
фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2020. – №1 – С. 79 – 85
. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.lsej.org.ua/1_2020/21.pdf
36. Нечаєва К.О. Проблеми універсального правонаступництва у відносинах з відумерлою спадщиною. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Вип. 1 Т. 1. 2016. С. 137–140.

128

Âàðàâà Ê.². - Âèçíà÷åííÿ ìåæ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêó ç ðîçêðèòòÿ êîðïîðàòèâíî¿...

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÆ ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÓ Ç
ÐÎÇÊÐÈÒÒß ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯:
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒ
ÂÀÐÀÂÀ Êàòåðèíà ²ãîð³âíà - ñòóäåíòêà 1 êóðñó ìàã³ñòðàòóðè ãîñïîäàðñüêîïðàâîâîãî ôàêóëüòåòó Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ßðîñëàâà
Ìóäðîãî
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3119-1703
ÓÄÊ 347.728
DOI 10.32782/LAW.UA.2021.1.20
часної моделі формування бізнесу, перехід
від системи функціонування компаній, яка
спрямована на короткотермінові цілі отримання прибутку до довготермінових інвестицій, викликали зміни у системі корпоративного управління. Зокрема, на політиці
розкриття корпоративної інформації як
одного з найвагоміших інститутів у сфері
корпоративних відносин.

Корпоративна інформація та обізнаність
суб’єктів корпоративних відносин щодо стану
функціонування бізнесу відіграє ключову роль
при прийнятті рішень у корпоративному
управлінні. Сучасний процес трансформації сфери корпоративного управління вагомо
вплинув на питання меж розкриття корпоративної інформації виконавчим органам
компаній. У статті досліджено теоретичні
аспекти обов’язку виконавчого органу з розкриття інформації. Проведено аналіз доктринальних підходів з питання встановлення
обмежень щодо розкриття певної корпоративної інформації. Систематизовано нормативне втілення обов’язку та його меж з розкриття корпоративної інформації у законодавстві
зарубіжних країн. Виявлено основні тенденції
розширення меж розкриття корпоративної
нефінансової інформації. Запропоновано шляхи вдосконалення та гармонізації національного регулювання з розкриття корпоративної
інформації відповідно до зарубіжного досвіду.
Ключові слова: корпоративна інформація,
фідуціарні обов’язки, розкриття інформації,
виконавчі органи, недобросовісність.
Постановка проблеми
На сучасний розвиток корпоративного
управління впливає багато чинників, викликаних процесом глобалізації, створенням і впровадженням уніфікованих правил
регулювання корпоративних відносин на
регіональному та міжнародному рівнях.
Тенденція розвитку і впровадження соціального підприємництва як орієнтира су-

Стан дослідження проблеми
Питання меж розкриття корпоративної
інформації виконавчим органом наразі є
малодослідженими в українській цивілістиці. Науковці у своїх працях торкались лише
окремих складових проблеми розкриття
корпоративної, а саме d аспекті забезпечення прав учасників/акціонерів на інформацію задля ефективної реалізаціії права
на управління компанією, без ґрунтовного
аналізу самого феномену розкриття корпоративної інформації та його меж.
Так, зокрема, деяким питанням забезпечення права на корпоратвину інформацію присвячено праці О. Вінник, С. Герман, М. Корраді, Т. Вульфа, С. Вітні, А. Пацеса, І. Калаура, І. Спасибо-Фатєєвої, В. Цікало та ін.
Окреме місце в дослідженні обов’язку
виконавчого органу з розкриття корпоративної інформації посідають питання
фідуціарного обов’язку, які досліджувались Р. А. Майдаником, Н. М. Дихтою,
О. В. Полтавським, Є. Мічуріним, О. Поротіковою, С. Радченко та іншими вченими.
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Проте наразі дослідниками не запропоновано переконливої концепції впровадження правового механізму реалізації
ефективного обов’язку з розкриття корпоративної інформації, що одночасно забезпечував би права учасників/акціонерів на
інформацію і убезпечував компанію від недобросовісних дій суб’єктів корпоративних
правовідносин. Це гальмує процес гармонізації українського з європейським законодавством з регулювання корпоративних
відносин.
Мета і завдання дослідження
Головною метою цієї роботи є дослідження правової природи обов’язку з розкриття корпоративної інформації виконавчим органом, виявлення й формулювання
найбільш суттєвих правових механізмів
встановлення меж з розкриття відповідної
інформації, задля утвердження балансу між
інтересами учасників/акціонерів та самої
компанії, а також встановлення обов’язків
виконавчих органів з розкриття нефінансової корпоративної інформації як сучасної
тенденції ведення бізнесу задля збільшення довгострокової ефективності функціонування компанії.
Наукова новизна дослідження
Оскільки питання меж обов’язку з розкриття корпоративної інформації та розширення сфери розкриття корпоративної
нефінансової інформації у вітчизняній правовій науці залишається відкритим, ми зробили спробу, спираючись на міжнародний
досвід, розглянути основні доктринальні
положення концепції щодо меж розкриття
корпоративної інформації та доцільність їх
впровадження в національне законодавство.
Виклад основного матеріалу
Обов’язок виконавчого органу розкривати інформацію щодо діяльності компанії
знайшов своє закріплення у законодавстві
більшості країн. Цей обов’язок випливає з
права учасників/акціонерів на отримання
інформації про діяльність товариства, яке
є одним з найфундаментальніших корпоративних прав учасників/акціонерів, про що
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неодноразово зазначав ВС України у своїх рішеннях. Так, Верховний Суд у складі
колегії суддів Касаційного господарського
суду наголосив, що одержання учасником
господарського товариства інформації про
діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом та законом,
є необхідним для реалізації таким учасником своїх корпоративних прав, зокрема,
правомочностей на участь в управлінні господарською організацію. Відтак внаслідок
невиконання господарським товариством
свого обов’язку з надання учаснику господарського товариства на його вимогу інформації про діяльність товариства у порядку,
встановленому установчим документом та
законом, можуть бути визнані порушеними
як право учасника товариства на інформацію, так і його корпоративні права [1].
Питання меж розкриття корпоративної
інформації виконавчими органами компанії залишається проблемним. Так, відповідно до національного законодавства
ч. 11 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган товариства
зобов’язаний надати учасникам товариства
можливість ознайомитися з документами
та інформацією, необхідними для розгляду
питань порядку денного на загальних зборах учасників. Водночас такий обов’язок не
має порушувати вимоги щодо конфіденційної інформації та комерційної таємниці (ч.7
ст. 42). Аналогічні положення закріпленні
і в Законі України «Про акціонерні товариства» ч. 6 ст. 58, ч. 2 ст. 62. Відповідно
до законодавства зарубіжних країн обсяг
обов’язку з розкриття інформації виконавчим органом обмежується не лише вимогами конфіденційності та комерційності, а
й випадками, коли розкриття інформації
може нашкодити самій компанії. Такі обмеження або прямо встановлюються у нормативно-правових актах, або ж випливають
із фідуціарних обов’язків директорів діяти
тільки в інтересах компанії.
Так, відповідно до ст. 703(1) Правил роботи Сінгапурської біржи (SGX Rulebooks),
які є обов’язковими до виконання членами
біржі, компанія не зобов’язана розголошувати інформацію, якщо: (а) розумна особа
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не очікує, що відповідна інформація буде
розкрита; (b) інформація є конфіденційною; та (c) інформація стосується неповної
пропозиції або переговорів, включає питання припущення або є недостатньо визначеною для розкриття інформації, створюється для цілей внутрішнього управління суб’єктом господарювання або є комерційною таємницею [10].
Застереження щодо можливості відмови у розкритті корпоративної інформації у
разі загрози інтересам компанії міститься
в Законі Німеччини «Про акціонерні товариства». Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 131 Закону
Німеччини «Про акціонерні товариства»
правління може відмовити у наданні інформації: у тій мірі, у якій надання такої інформації, за обґрунтованим діловим судженням, може спричинити матеріальну шкоду
компанії чи дочірньому підприємству. Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 131 правління також
може відмовити у розкритті інформації стосовно методів класифікації та оцінки, якщо
розкриття таких методів у примітках достатньо для чіткого уявлення про фактичний стан активів компанії, фінансовий стан
та прибутковість [4]. Відповідно до ч. 2 ст.
34 закону Китайської народної республіки
«Про компанії», якщо компанія вважає на
розумних підставах, що саме з нелегітимних цілей акціонер просить ознайомитися з її бухгалтерськими книгами, що може
зашкодити законним інтересам компанії,
вона може відмовити у наданні своїх бухгалтерських книг для консультації акціонера, і повинна, протягом 15 днів з дати подання акціонером письмового запиту дати
письмову відповідь акціонеру та викласти
свої причини відмови [11]. Схоже положення міститься у § 16.20(d)(2) Модельного
акту про бізнес корпорації США, відповідно до якого корпорація може відмовитись
у наданні звітності акціонеру, якщо обґрунтовано вирішить, що його запит подано недобросовісно або з неналежною метою [12].
Відповідно до п. 45 Директиви (ЄС)
2017/828 компанія не повинна розкривати
певні конкретні відомості, розголошення
яких могло б серйозно зашкодити її діловому становищу [13]. Частина 2 ст. 9 Директиви (ЄС) 2007/36 щодо заохочення дов-

гострокової участі акціонерів встановлює,
що право ставити запитання щодо корпоративної інформації та обов’язок відповідати залежать від заходів, які держави-члени
можуть вжити або дозволити компаніям
вжити, щоб забезпечити захист конфіденційності та бізнес-інтересів компаній [14].
Конфіденційна, непублічна корпоративна
інформація, як правило, поділяється на три
категорії: закрита приватна інформація,
що має конкурентну, комерційну цінність
для компанії; внутрішня інформація про
фінанси, операції та стратегію компанії;
конфіденційна інформація щодо роботи виконавчого органу та обговорень. Несанкціоноване розголошення закритої приватної
інформації може погіршити конкурентні
переваги або комерційний успіх компанії,
тоді як несанкціоноване розголошення
внутрішньої інформації може призвести до
незаконної торгівлі інсайдерами та маніпуляцій з ціною акцій компанії. Інформація
будь-якої категорії, яка є суттєвою та непублічною, може розголошуватися інсайдерами компаній лише способами, передбаченими законами про цінні папери[15].
Тобто законодавством встановлюються
обмеження свободи на розкриття корпоративної інформації у разі, коли її надання
може зашкодити інтересам самої компанії.
У країнах англосаксонської системи
права, де розвинуто і впроваджено концепцію фідуціарних обо’язків виконавчого
органу, обов’язок і його межі з розкриття
корпоративної інформації випливають із
фідуціарності відносин між виконавчим
органом та компанією. У свою чергу, фідуціарні обов’язки умовно поділяють на
основні групи: обов’язки лояльності (duty
of loyalty), обов’язки турботливості (duty
of care), обов’язок з розкриття інформації
(duty of disclosure) і обов’язок додаткової
турботи під час продажу компанії (duty of
extra care when selling company).
Найважливішими
фідуціарними
обов’язками є обов’язок лояльності, який
передбачає прийняття директорами рішень в інтересах компанії, а не у власних
інтересах та обов’язок турботи - обов’язок
звертати увагу і намагатися ухвалювати
правильні рішення. Детально обов’язок
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турботливості визначено у ст. 180 закону
Австралії «Про корпорації» [16], відповідно
до якого директор або інша посадова особа корпорації має виконувати свої повноваження та обов’язки з тією уважністю та ретельністю, яку проявлятиме розумна особа,
якщо вона: (а) є директором або посадовою
особою корпорації за відповідних обставин;
і (b) обіймає посаду і виконує ті ж обов’язки
в рамках корпорації, що і директор або посадова особа. Дотримання обов’язків лояльності та турботливості необхідне і при
виконанні обов’язку з розкриття інформації, директор має керуватися інтересами
компанії і надавати необхідну інформацію
для прийняття зважених рішень, що стимулюватимуть розвиток компанії. Порушення обов’язку з розкриття інформації
має місце у разі, коли виконавчий орган
зробив матеріально неправдиву заяву, пропустив суттєвий факт або зробив часткове
розкриття інформації, яке суттєво вводить
в оману. Нерозкриття корпоративної інформації може спричинити порушення
обов’язку лояльності, якщо є підстави вважати, що правління не розкрило інформацію через недобросовісні дії. Якщо нерозкриття відбулось через необережність, то
буде порушення обов’язку турботи.
Наразі існує поширена практика у корпоративному управлінні, коли директори
можуть обиратися на посади членів правління їх «спонсорськими організаціями» чи
мажоритаріями, чітко розуміючи, що вони
будуть обмінюватися внутрішньою корпоративною інформацією для цілей оцінки
інвестицій. В американській судовій практиці відповідне питання вирішується наступним чином: Канцлерський суд штату
Делавер зазначає, якщо директор, уповноважений акціонером, виконує функції в
правлінні, і коли розуміється, що директор
діє як представник акціонера, тоді акціонер, як правило, має право на ту саму інформацію що і директор [17]. Тобто директорам дозволяється розкривати корпоративну інформацію своїм «спонсорам», якщо
вони роблять це у спосіб, який відповідає їх
фідуціарним обов’язкам. У разі, коли компанія постраждала від розкриття інформації або якщо директор знав, що «спонсор»
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використовуватиме розкриту інформацію
для узурпації корпоративних можливостей
компанії, буде встановлено, що відбулось
порушення директором свого фідуціарного обов’язку лояльності. Однак, незалежно
від наміру директора, коли інформація передається за межі правління, з практичної
точки зору неможливо контролювати потік
інформації від «спонсорів» до інших осіб в
інвестиційному співтоваристві, за відсутності конкретних зобов’язань щодо конфіденційності. Тому задля уникнення відповідної відтоку інформації до конкретного
акціонера, «спонсора», обмеження такої
поведінки директорів може регулюватися
на рівні статуту компанії чи контракту із
директором.
Водночас, керуючись інтересами компанії, директор має враховувати й недобросовісну поведінку учасників/акціонерів,
адже вступаючи в корпоративне правовідношення у процесі розкриття корпоративної інформації, учасник (акціонер) виступає як носій формації. Такий суб’єкт має
певні правомочності стосовно інформації:
має можливість дозволяти або обмежувати
доступ до неї, визначати порядок і умови
такого доступу; використовувати інформацію, у т.ч. поширювати її, за власним розсудом; передавати іншим особам за договором або на інших законних підставах; захищати встановленими законом способами
свої права у випадку її незаконного отримання або використання іншими особами;
здійснювати з нею інші дії або дозволяти
вчинення таких дій, тобто користуватися і
розпоряджатися інформацією, отриманою
від товариства [3, с. 84]. Директор при вирішенні питання з можливого розкриття
корпоративної інформації має враховувати
ризики недобросовісної поведінки отримувачів інформації, які можуть її використати
на шкоду компанії, і попередити таке використання, обмеживши розкриття певної
інформації [18].
Отже, виникає конфлікт між інтересами учасників, акціонерів (іноді недобросовісних) на отримання інформації і інтересу
самої компанії. Тож постає питання про
те, чиїм інтересом має керуватися виконавчий орган при виконанні обов’язку з
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розкриття корпоративної інформації. Відповідно до доктрини здійснення фідуціарних обов’язків, яка знайшла свій розвиток
в країнах системи загального права, фідуціарні зобов’язання виконуються, в першу
чергу, перед компанією, і потім учасниками, акціонерам. Це розуміння виходить від
автономної позиції юридичної особи, презюмується, що при прийнятті ділових рішень директори мають діяти добросовісно
та чесно, переконавшись, що вжиті заходи
відповідають інтересам компанії [19]. Тому
при виконанні обов’язку з розкриття корпоративної інформації і визначення її меж,
виконавчий орган має співвідносити ризики можливості завдання шкоди компанії
через розкриття інформації і мінімізувати
їх.
Проблема меж розкриття корпоративної інформації пов’язана із невпинним
процесом глобалізації і трансформацією
бізнес-простору, утвердженням тенденції
соціального підприємництва із вимогами
сталого розвитку суспільства. Питання
розкриття не лише фінансової інформації
компанії постає із поширенням принципу
транспарентності у здійсненні своєї діяльності не лише публічними, а й приватними компаніями. Нефінансова корпоративна інформація має трискладову структуру,
у міжнародній літературі отримала назву
ESG (Environmental, Social, and Corporate
Governance), тобто інформація, що стосується екологічного, соціального та корпоративного управління. Це є центральними
факторами, що визначають стійкість та соціальний вплив інвестицій у компанію чи
бізнес. Ці критерії допомагають краще визначити майбутні фінансові результати діяльності компаній (дохідність та ризики).
Розкриття ESG інформації дозволяє інвесторам та керівникам корпорацій перейти від акценту на квартальні прибутки до
більш продуманих дискусій щодо довгострокової стратегії. Вагомі факти свідчать
про те, що видача короткострокових фінансових вказівок може спотворити прийняття управлінських рішень, підриваючи
довгострокові результати діяльності компанії та економіки в цілому. Випуск короткострокових фінансових вказівок пов’язаний

із прийняттям управлінських рішень, що
руйнують цінність, наприклад, скороченням НДДКР (науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи) для досягнення
цілі короткострокового прибутку. У довгостроковій перспективі така поведінка
пов’язана з меншою віддачею інвестицій
[11]. Врахування ESG інформації надають
інвестору уявлення про якість, стабільність
та стійкість бізнесу.
У зарубіжних державах із прогресивним регулюванням корпоративних відносин на законодавчому рівні закріплені
обов’язки з розкриття нефінансової інформації. Так, відповідно до ст. 414CB Закону
Великої Британії «Про компанії» звіт про
нефінансову інформацію повинен містити
інформацію в обсязі, необхідному для розуміння розвитку, результатів діяльності та
положення компанії та впливу її діяльності,
що стосується, як мінімум, інформації, зазначеної в підпункті 1: екологічних питань
(включаючи вплив бізнесу компанії на навколишнє середовище); працівників компанії; соціальних питань; поваги до прав
людини та питань боротьби з корупцією та
підкупом.
Інформація повинна містити: (а) короткий опис бізнес-моделі компанії; (б) опис
політики, що проводиться компанією щодо
питань, зазначених у підпункті (1), та будьяких процесів належної перевірки, що застосовуються компанією на виконання цієї
політики; (в) опис результатів цієї політики; (г) опис основних ризиків, що стосуються питань, зазначених у підпункті (1),що
виникають у зв’язку з діяльністю компанії
і де це доречно та пропорційно; (д) опис
ділових відносин, продуктів та послуг, які
можуть спричинити негативний вплив у
тих сферах ризику; (е) опис того, як здійснюється управління основними ризиками,
та (ж) опис ключових нефінансових показників ефективності, що стосуються бізнесу
компанії.
Загальні тенденції зарубіжного законодавства з розширення меж розкриття
корпоративної інформації вимагає від вітчизняного правового регулювання корпоративних відносин включення відповідних
норм задля гармонізації національного за-
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конодавства із міжнародними стандартами
у сфері корпоративного управління.
По-перше, необхідно убезпечити компанію від можливих недобросовісних дій з
боку як самих учасників, акціонерів, так і
третіх осіб за допомогою включення норми,
щодо неможливості розкриття корпоративної інформації у разі, коли існує можливість
завдання шкоди компанії через надання доступу до відповідної інформації. Ця вимога узгоджується не лише із міжнародними
стандартами корпоративного управління,
а й з міжнародними рекомендаціями щодо
уніфікації регулювання корпоративних відносин. Зокрема, відповідно до European
Model Company Act, який є альтернативою
гармонізації корпоративного права Європейського Союзу, серед положень, що
рекомендуються впровадити у національне законодавство для створення єдиного,
уніфікованого корпоративного простору в
Європі, в секції 11.23 зазначається, що на
вимогу акціонера та коли рада директорів/
правління вважає, що це не завдає матеріальної шкоди компанії або є таким що не суперечить законодавству, правління компанії розкриває загальним зборам відповідну
інформацію на зборах стосовно будь-яких
обставин, які можуть вплинути на оцінку
питання порядку денного [12]. Тобто правлінню не слід розголошувати інформацію,
яка призводить до того, що комерційна таємниця компанії розкривається стороннім,
просуваються конкуруючі інтереси або
може завдаватися матеріальна шкода компанії. Це надає раді директорів/правління
(високу) ступінь розсуду, однак, виходячи
із фідуціарних обов’язків директорів діяти
в найкращих інтересах компанії, правління
має розкривати або відмовляти в розкритті
корпоративної інформації добросовісно.
Другим питанням удосконалення національного законодавства у сфері корпоративного управління є впровадження, на
зразок Великої Британії, обов’язку щодо
розкриття нефінансової корпоративної інформації задля підвищення інвестиційної
привабливості вітчизняних компаній, через відкриття даних щодо бізнесу, які мають системоутворююче значення при вирішенні питання щодо інвестування. Це,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

зокрема, інформація щодо загальної бізнесмоделі компанії, використання ресурсів
людського капіталу, впливу на соціальні та
економічні сфери суспільства та інше.
Висновки
Тобто, проаналізувавши вищенаведене, можна зробити висновок, що розкриття інформації як обов’язку виконавчого органу спрямоване на забезпечення
прав як акціонерів, учасників компанії
для реалізації їх корпоративних прав з
управління, так і потенційних інвесторів
та суспільства в цілому. Тенденція соціального спрямування здійснення бізнесу
із орієнтацією на довгострокові цілі задля
утвердження сталого розвиту, як цінності
сучасного функціонування глобальної економіки, розширює вимоги до обсягу розкриття корпоративної нефінансової інформації. Надання такої інформації не лише
дозволяє зрозуміти вплив компанії на загальну економіку, а й відкриває компанію
для більшої кількості інвесторів, і цільового інвестування. Обов’язок з розкриття корпоративної інформації покликаний
для ефективного функціонування і розвитку компанії, однак необхідно враховувати характер інформації та можливість її
недобросовісного використання на шкоду
компанії, тому межі розкриття інформації
встановлюється межам виконання фідуціарних обов’язків виконавчого органу діяти тільки в інтересах компанії.
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SUMMARY
The modern development of corporate governance includes several processes caused by the process of globalization, the creation and implementation of rules for regulating corporate relations at
the regional and international levels. The trend
of development and implementation of social entrepreneurship as a reference point of the modern
model of business formation, the transition from a
system of company operations aimed at short-term
profit goals to long-term investments has caused
changes in the corporate governance system. In
particular, the policy of disclosure of corporate information, as one of the most important institutions
in the field of corporate relations. Corporate information and awareness of the subjects of corporate
relations on the state of business plays a key role in
decision-making in corporate governance. The current process of transformation of the sphere of corporate governance has significantly influenced the
question of the limits of disclosure of information
to the executive bodies of companies. The article
examines the theoretical aspects of the responsibilities of the executive body for information disclosure.
An analysis of doctrinal transitions on the issue of
establishing restrictions on the disclosure of certain
corporate information. The normative implementation of the obligation and its limits for the disclosure of corporate information in the legislation
of foreign countries is systematized. The main tendencies of expansion of borders of pink corporate
non-information are created. Ways to improve and
harmonious internal regulation with disclosed information, respectively, for foreign research. Added
information that does not allow dosing the domestic
economy, as well as an open company for a secondhand number of investors, pricing. The obligation
to disclose corporate information is designed for the
effective operation and development of the company, but it is necessary to take into account the nature of information and the possibility of its unfair
use to the detriment of the company.
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Статья посвящена особенностям открытия рынка земли в Украине. Особое внимание
уделяется правовому регулированию приобретения и прекращения прав на земельные
участки сельскохозяйственного назначения.
Исследуется Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» и
рассматривается право владельцев земельных
участков распоряжаться своими участками.
Выявлено практические аспекты и проведен
анализ правовых вопросов по регулированию
земельных прав.
Ключевые слова: земельные участки, рынок земли, земельное законодательство, земли
сельскохозяйственного назначения, мораторий, право пользования, право распоряжения.
Постановка проблеми
З року в рік в Україні чи то з політичних міркувань, чи то з практичного боку
існує досить велика кількість противників
введення вільного продажу землі. Недосконалість проведеної односторонньої земельної реформи породила причину дисбалансу економіки України. Це призвело до
функціонування великої кількість сільськогосподарських підприємств різних форм
власності та господарювання, які використовують сільськогосподарські землі з метою
максимального власного збагачення. Цей
механізм використання земельних ділянок
призвів до порушення технологічних норм
виробництва продукції сільського господарÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

ства та норм раціонального землекористування.
Ухвалення у березні 2020 року Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» стало одним із дискусійних питань
сьогодення. Цим законом буде знято дію
мораторію й власникам земель сільськогосподарського призначення буде дозволено
розпоряджатися своїм майном на власний
розсуд. Набуття чинності Закону з 01 липня
2021 року потребує вивчення, дослідження та проведення детального аналізу його
положень та визначення можливих проблем під час правозастосування. Ключовим
й надалі залишається питання власності
на землю в сільському господарстві, де володіння, користування й розпорядження
земельними ресурсами вимагають подальших ґрунтовних обговорень та прийняття
управлінських рішень. Тому в майбутніх
учасників ринку, юристів, науковців, практиків, державних органів виникає потреба
у дослідженні цього питання, що визначає
актуальність цієї теми.
Стан дослідження проблеми
Цій тематиці присвячено достатню кількість наукових досліджень визначних юристів, практиків, науковців, аспірантів. Окремі
наукові та практичні аспекти вже знайшли
своє відображення та стали теоретичною
базою дослідження. Це зокрема: В. В. Носік, Т. Коваленко, А. М. Мірошниченко,-
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О. С. Лисанець, М. Третяк, В. Юрчишин,М. В. Шульга, М. М. Федоров та інші. Однак
серед наукових робіт у сфері юридичної науки відсутні комплексні дослідження, присвячені основним проблемам публічного регулювання ринку земель в Україні. На сьогодні існує нагальна потреба об’єктивного
та ґрунтовного дослідження цього питання
з правового погляду.
Науковою новизною дослідження
Однією з умов існування ринку землі в
Україні, як і будь-яких інших суспільних відносин у правовій державі, є принцип правової визначеності. Ця стаття направлена на
дослідження проблемних питань щодо правового регулювання набуття та припинення
прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які виникають в умовах відкриття ринку землі в Україні. Важливим й надалі залишається необхідність
управління процесами землекористування
в інтересах громади, суспільства та держави, що пропонує наявності достатньої нормативної бази і системи загальних рекомендацій, спираючись на які стане можливим
забезпечення інтересів усіх землекористувачів. Однак існує ряд питань для з’ясування
та тлумачення норм, які встановлюють правила обігу земель. Передусім це направлено
на те, щоб ринок землі запрацював повноцінно з липня 2021 року.
Саме тому метою статті є аналіз правових питань та необхідність дослідження
правового регулювання при набутті та припиненні прав на землі сільськогосподарського призначення.
Основна частина
У січні 2001 року в Україні запроваджений мораторій на купівлю-продаж земель
сільськогосподарського призначення. Це
був окремий закон, що забороняв відчуження земельних паїв до ухвалення нового Земельного кодексу.
У Перехідних положеннях нового Земельного кодексу від 1 січня 2002 року містилися норми про заборону купівлі-продажу землі до 1 січня 2005 року [5]. Дія заборони не поширювалася на обмін, спадкування

та вилучення земель для суспільних потреб.
Після цього Верховна Рада ще десяток разів
продовжувала дію мораторію.
Від часу дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в
Україні існує заборона будь-якого відчуження такої категорії земель. Проте, дозволено
користуватися землями сільськогосподарського призначення на умовах довгострокової оренди, емфітевзису, заповіту, застави,
доручення, зміни цільового призначення
ділянки, судового відчуження через борги
тощо.
Неодноразово у своїх наукових працях
зазначала, що земельна реформа в Україні,
яка діє з 1991 року, була спрямована на подолання монополії права державної власності на землю, створення належних умов
для рівноправного розвитку різних форм
господарювання, раціонального використання й охорони земель, на формування та
розвиток ефективного ринкового обігу земель. Проведення земельної реформи змінило сутність і характер земельних відносин
в Україні та призвело до появи механізму
ринкового обігу земель як нового інституту
земельного права [6; 7, с. 3; 8, с. 118-120].
У дослідженні НАЗК виявлено, що земельний ринок на сьогодні є найбільш
тіньовим ринком країни, який оцінюється десятками мільярдів доларів [12]. Через
20-річний мораторій обіг української землі
досі нелегальний.
Під дію мораторію земель сільськогосподарського призначення підпадає 66 % території України. Якщо врахувати, що в Україні 42 млн га сільськогосподарських угідь, то
переважна більшість з них, а це - 41 млн. га,під дією мораторію [12]. Дві третини останніх (27 млн га) – це земельні ділянки (паї),
розподілені у 1990-х роках серед 6,9 млн
працівників колгоспів та колгоспних пенсіонерів, які останні 20 років не мали права
продавати землю. Їхнє конституційне право
на розпоряджання своїм майном було порушено. У процесі реалізації конституційного
права розпорядження землею померли понад мільйон людей, які не змогли так і ним
скористатися.
Мораторій був запроваджений як тимчасовий інструмент захисту землевласників
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в умовах слаборозвиненої інфраструктури
земельного ринку. Проте цей захід ніколи
не був перешкодою для учасників галузі [4].
В Україні існує багато можливостей для
тих, хто бажав стати власником землі. Однак цим правом скористалися фермери та
агрохолдинги, які в подальшій своїй діяльності вдавалися як до порушень, так і до незаконного її обробітку.
Масового поширення в Україні набули
схеми:
– самовільного захоплення земель державної та комунальної власності;
– укладання «договорів про спільну діяльність» для користування земельними ділянками державної та комунальної власності;
– використання інструменту «безоплатної приватизації» для виведення земельних
активів.
Ухвалений у 2020 році Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель
сільськогосподарського призначення» знімає дію мораторію й надає право власникам
земель сільськогосподарського призначення розпоряджатися своїми земельними ділянками на власний розсуд.
Перед тим як розглядати ухвалений Закон України, виникає небхідність уточнити,
які ж землі належать до земель сільськогосподарського призначення. Згадаємо ст. 22
ЗКУ, де «землями сільськогосподарського
призначення визнаються землі, надані для
виробництва сільськогосподарської продукції; здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності; розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових
ринків сільськогосподарської продукції, або
призначені для цих цілей» [5].
До земель сільськогосподарського призначення належать: сільськогосподарські
угіддя: рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги; несільськогосподарські угіддя: господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні
насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами,
землі під інфраструктурою оптових ринків
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо [5].
Саме Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
умов обігу земель сільськогосподарського призначення» вносить зміни до ст. 130 Земельного кодексу України, зокрема у частині набуття та припинення права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення [2]. Також передбачає суб’єкти,
які можуть набувати право власності на сільськогосподарські земельні ділянки. Це:
 громадяни України;
 юридичні особи України, учасниками
(акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади;
 територіальні громади;
 держава;
 банк (лише в порядку звернення
стягнення на земельні ділянки як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають
бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права
власності).
Питання щодо можливості іноземними
громадянами та іноземними компаніями набувати право власності на українські землі
покладено на всеукраїнський референдум.
Тобто до проведення референдуму та позитивного рішення з цього питання іноземці не можуть стати власниками земель
сільськогосподарського призначення навіть
через опосередковане володіння через юридичні особи, які створені і зареєстровані за
законодавством України [1].
Законодавець подає, що за рішенням референдуму набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть:
 юридичні особи, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, які не
є громадянами України;
 іноземці, особи без громадянства та
юридичні особи зможуть набувати частки у
статутному (складеному) капіталі, акції, паї,
членство в юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є
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власниками земель сільськогосподарського
призначення.
8 квітня 2021 року Президентом України підписано Закон «Про всеукраїнський
референдум», який Верховна Рада ухвалила
26 січня 2021 року. Першим заступником
голови Верховної Ради України, д.ю.н., професором п. Русланом Стефанчуком озвучено про можливість скасування закону про
продаж земель сільськогосподарського призначення шляхом проведення Всеукраїнського референдуму, тобто «Рішення референдуму обов’язкове для кожного органу
державної влади» [3]. Тому питання щодо
можливості іноземним громадянам ставати
власниками українських земель залишається відкритим.
Однак, довгоочікуване відкриття ринку
землі для українців та вседозволеність містить чітку заборону для певної категорії осіб.
Відтак, за будь-яких умов, у тому числі
у разі схвалення на референдумі рішення,
забороняється набуття права власності на
земельні ділянки сільськогосподарського
призначення [5]:
 юридичними особами, учасниками
(акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, які
не є громадянами України, - на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
державної і комунальної власності, земельні
ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), які розташовані ближче 50 кілометрів від державного
кордону України (крім державного кордону
України, який проходить по морю);
 юридичними особами, учасниками
(акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державоюагресором або державою-окупантом;
 особами, які належать або належали
до терористичних організацій;
 юридичними особами, учасниками
(акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземні
держави;
 юридичними особами, у яких неможливо встановити кінцевого бенефіціарного власника;

 юридичними особами, кінцеві бенефіціарні власники яких зареєстровані в
офшорних зонах, віднесених до переліку
офшорних зон, затвердженого Кабінетом
Міністрів України;
 фізичними та юридичними особами,
стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)
відповідно до Закону України «Про санкції»
у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок,
а також пов’язаними з ними особами;
 юридичними особами, створеними
за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних
осіб, зареєстрованих у державах, включених
Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом.
Важливою умовою є те, якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка не може набуватися нею у
власність. Ця ділянка підлягає відчуженню
її власником протягом року з моменту переходу такого права.
Введення таких змін є поступовими і
уряд розглядає два варіанти:
1-й варіант – землі сільськогосподарського призначення передадуть до новоствореного Національного агентства з управління
землями сільськогосподарського призначення, де вони не продаватимуться, а тільки
здаватися в оренду через прозорі аукціони.
Дохід надходитиме до бюджету України.
2-й варіант - це повна приватизація цих
земель у приватну власність, крім об’єктів
критичної інфраструктури, наприклад, під
енергетичними атомними блоками, військовими об’єктами тощо.
Запуск ринку землі буде проводитися в
кілька етапів із запланованими датами:
1-й етап. З 1 липня 2021 року землю
зможуть купити тільки фізичні особи, які є
громадянами України. При цьому максимальний розмір повинен становити 100 га
на людину.
2-й етап. З 1 січня 2024 року, крім фізичних осіб, право власності на землю зможуть
набувати також і юридичні особи, створені
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і зареєстровані за законодавством України,
учасниками (акціонерами, членами) яких є
тільки громадяни України та/або держава,
та/або територіальні громади та держава.
Максимальний розмір, встановлений законодавством - 10 тис. га.
Щодо набуття фізичними особами земельної ділянки, то це надасть можливість
громадянам України легально подарувати,
продати, а земельним паєм без обмеження
розпоряджатися. Але при цьому діятиме
чітке обмеження, що оборот землі і концентрація в одних руках не більше 100 га.
Особливу увагу слід звернути на те, що
відповідно до закону набути у власніть землі
сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності неможливо, оскільки діє встановлений мораторій на
продаж.
Ухвалений закон прямо не регулює питання процедури набуття чи припинення
права власності на землі, однак зазначає
«укладення цивільно-правових угод про перехід права власності на земельні ділянки,
набуття права власності на земельні ділянки за угодами, що здійснюються відповідно
до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог закону» [5].
Законом передбачено три істотні нововведення до звичайної процедури купівліпродажу земельної ділянки:
1. Покупець буде перевірятися на
предмет можливості придбання ним землі в
певних розмірах. Порядок такої перевірки
має затвердити Кабінет Міністрів України.
2. Купівля буде можлива тільки в безготівковій формі. Для цього покупцеві потрібно відкрити рахунок у банку.
3. Документально підтверджені джерела походження коштів для купівлі землі.
Відповідно до законодавства України
встановленої межі ціни продажу землі немає. Проте до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених у натурі
(на місцевості) власникам земельних часток
(паїв), не може бути нижчою за їх нормативну грошову оцінку, яку буде проводити
представник Держгеокадастру по аналізу
ґрунтів за різними параметрами. На думку
Міністра аграрної політики та продовольÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

ства п. Лещенка, власникам землі буде вигідніше здавати її в оренду, оскільки ринкова вартість зростатиме щороку. Урядовці
наполягають на тому, оскільки земля сільськогосподарського призначення в Україні
є родючою, то конкуренція зростатиме, враховуючи 50% валютної виручки аграрного
сектору і 20% - ВВП у цілому.
Враховуючи те, що відміну мораторію
вимагає МФВ (Міжнародний Валютний
Фонд), то цей процес безповоротній. Якщо
ринок землі в Україні в 2021 році буде відкрито, то, з одного боку, це відобразиться
позитивно в розвитку аграрного сектору,
допоможе ринку встановити максимально
високу ціну на землю, відбудеться залучення іноземних інвестицій та детінізація частини економіки України.
Однак, неминучими буде скорочення
малих фермерських господарств та укрупнення великих аграрних корпорацій.
Висновок
Прийняття закону про землю було однією з вимог економічного зближення ЄС та
України і – отримання кредиту МВФ. Наразі у Євросоюзу очікують від парламенту
та уряду прийняття та реалізації ще трьох
земельних законів: щодо децентралізації
землеустрою, державного електронного
аукціону та створення незалежного Фонду
часткового кредитування для збільшення
доступу малих фермерських господарств до
гнучкого фінансування.
Безперечно, відкриття ринку землі є вагомою зміною у житті українського суспільства. Проте, сьогодні перед селянами стоїть
ряд невирішених питань: чи спроможні
громадяни України стати основними учасниками земельного ринку; яка участь при
цьому іноземних громадян та їх інвестицій;
хто буде здійснювати контроль за прозорим
продажем земель сільськогосподарського
призначення; що буде із земельними ділянками, проданими за сьогоднішніх умов; чи
збагатиться від земельних операцій національна економіка і ін.
До запланованого запуску земельного
ринку залишилося півроку. За цей час необхідно запровадити цілу низку земельних
законопроєктів. Це і проєкт про земельну
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децентралізацію, і про земельні електронні
аукціони, і про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це
документи, які наповнять земельну реформу змістом.
Відкритими залишаються питання щодо
правової обізнаності громадян, запровадження рекомендацій щодо вирішення земельних спорів, щодо публікації даних про
ціни на основі укладених угод та пілотногопроєкту з масової оцінки земель, щодо державного аграрного реєстру, щодо виправлення помилок у земельному кадастрі.
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Zyhrii O., Butryn-Boka N.
FEATURES INTRODUCTION OF THE
LAND MARKET IN UKRAINE: LEGAL
ASPECTS
The article is devoted to the peculiarities
of the opening of the land market in Ukraine.
Special attention is paid to the legal regulation
of the acquisition and termination of rights to
agricultural land plots. The Law of Ukraine
“On Amendments to Certain Legislative
Acts of Ukraine Concerning the Conditions
of Turnover of Agricultural Land” is being
investigated and the right of land owners to
dispose of their plots is being examined.
The statute is dedicated to the land reform
and the introduction of the land market of the
Silk State Prize.
According to the Constitution of Ukraine,
land is the most valuable wealth and property
of the Ukrainian people. Land reform is not
the first attempt by the authorities to change

141

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена особливостям відкриття ринку землі в Україні. Особлива увага
приділяэться правовому регулюванню набуття та припинення прав на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення. Досліджується Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
умов обігу земель сільськогосподарського призначення» та розглядається право власників
земельних ділянок розпоряджатися своїми
наділами. Виявлено практичні аспекти та
проведено аналіз багатьох правових питань
щодо регулювання земельних прав.
Ключові слова: земельні ділянки, ринок
землі, земельне законодавство, землі сільськогосподарського призначення, мораторій, право користування, право розпоряджання.
land relations in Ukraine, but it was to resolve
the controversial issues of Ukrainian land. The
implementation of land reform provided not
only the introduction of effective mechanisms
of land tenure and land use, but also the
development of a modern land market on the
basis of a market economy. Land reform has
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been hampered by corruption, a moratorium
on the sale of agricultural land, and the desire
of some politicians to speculate on the issue.
Therefore, the moratorium in Ukraine
was introduced as a temporary tool to
protect landowners in the underdeveloped
infrastructure of the land market.
The adopted Law of Ukraine in 2020
removes the moratorium and gives the right to
owners of agricultural land to dispose of their
land at their own discretion. In the future,
the opening of the land market should be
a significant change in the life of Ukrainian
society. However, the villagers face a number
of unresolved issues that need to be clarified.
Parliament and the government are expected
to adopt and implement new land laws, such
as decentralization of land management, the
state e-auction, and the establishment of an
independent Partial Lending Fund to increase
smallholder access to flexible financing.
The practical aspects are revealed and the
analysis of legal issues on the regulation of land
rights is carried out.
Key words: land plots, land market, land
legislation, agricultural land, moratorium,
right to use, right to dispose.
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виникають труднощі в правовому регулюванні
відносин, об’єктом яких є цінні папери.
Питання, пов’язані з цією проблематикою,
залишаються без належного вирішення у нормотворчій та правозастосовчій практиці, не
отримали системного і глибокого висвітлення
у теоретичних дослідженнях, були окреслені
лише в окремих наукових статтях та публікаціях цивілістів і не були предметом комплексного наукового дослідження.

В статье исследованы научные подходы, а
также нормативное определение договора купли-продажи ценных бумаг с обязательством
обратного выкупа (РЕПО). Автором проведен
сравнительный анализ доктринальных подходов к определению и сущности договора купли-продажи ценных бумаг с обязательством
обратного выкупа (РЕПО), а также на основе
научной разведки предоставлено само понятие данного договора.
Ключевые слова: договор, договор куплипродажи с обязательством обратного выкупа,
репо, понятие договора, предмет и содержание
договора.

Метою статті є окреслення поняття договору купівлі-продажу цінних паперів із
зобов’язанням зворотного викупу.

Постановка проблеми
Після здобуття Україною незалежності почався стрімкий перехід українського суспільства до ліберальної моделі праворозуміння,
що, у свою чергу, зумовило збільшення сфери
диспозитивності цивільно-правового регулювання відносин та зростання ролі договірної
форми для врегулювання цих відносин.
З огляду на це значення та роль цивільноправового договору все більше зростає, так як
він допомагає врегулювати ті суспільні відносини, які в деякій мірі не надто деталізовані
в приписах законодавства, а подекуди зовсім
ним не врегульовані.
З початком ринкових відносин, а з ними
і відродженням інституту цінних паперів, було
прийнято ряд законодавчих актів, спрямованих на правове регулювання ринку цінних паперів. Однак у зв’язку із відсутністю ґрунтовних
теоретичних розробок, на практиці дуже часто

Аналіз досліджень і публікацій
Дослідження договору купівлі-продажу
цінних паперів із зобов’язанням зворотного
викупу частково здійснювалося у роботах таких науковців, як: В.В, Луць, Р.А.Майданик,
І.А. Безкублий, С.М.Бервено, Г.Н. Шевченко
та інших. Але зміна нормативно-правової бази
та юридичної практики ставить перед дослідницькоюспільнотою нові завдання, вирішення яких є нагальною потребою часу.
Виклад основного матеріалу
Перш за все варто зауважити, що договірна конструкція купівлі-продажу цінних
паперів із зобов’язанням зворотного викупу
нормативно не закріплена ані положеннями
Цивільного кодексу України, ані положеннями Господарського кодексу України.
Утім, досліджуваний договір застосовується як на біржовому ринку його професійними
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учасниками, так і на позабіржовому ринку комерційними банками під час купівлі-продажу
цінних паперів із зобов’язанням зворотного
викупу за участі Національного банку України.
У юридичній літературі різняться підходити до визначення самої назви договору, який
подекуди вживається у контексті договору
репо або репорту. Автор не вбачає відмінностей між поняттями договору купівлі-продажу
цінних паперів із зобов’язанням зворотного
викупу та договором репо, вони за своїм змістом є тотожними та вживаються до однієї договірної конструкції. Окрім того, чинне українське законодавство оперує терміном саме
договору репо. Зважаючи на це, у роботі до
договірної купівлі-продажу цінних паперів із
зобов’язанням зворотного викупу може застосовуватися назва – договір репо.
За часів Російської імперії цивілістами до
цього виду договірних правовідносин вживався термін саме договору репо.
Широко відомий російський цивілістГ. Ф. Шершеневич у свій час визначав репо
як операцію, коли одна особа купує за готівку певну кількість цінних паперів, одночасно
продає ці папери тій же особі за підвищену
ціну, на термін, як правило, незначний [16 ,
с.205].
З цього визначення випливає, що об’єктом
договору репо у дореволюційній Росії виступали гроші та цінні папери.
На сьогодні існує значна кількість підходів
до визначення поняття договору репо. Напевно найбільш широким та таким що відображає в певній мірі сутність цього договору,
є визначення, представлене Р.А. Майдаником.
Науковець визначає договір репо, як правочин, за яким одна особа купує за готівку певну
кількість цінних паперів і одночасно продає
ці самі папери тій самій особі з підвищеною
ціною на термін, звичайно, нетривалий. На
його думку, правова природа договору репо
обумовлена взаємним зв’язком із економічною
сутністю цієї операції [11,с. 445].
При цьому економічний зміст договору
репо полягає у тому, що він виступає аналогом
позики під заставу цінних паперів, підтвердження цього випливає також з нормативного
визначення договору репо.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

Нормативне визначення договору купівліпродажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу викладене у Постанові Національного банку України «Про затвердження
Положення про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України»
(далі − Постанова НБУ) і вживається у розумінні операції репо [13].
Відповідно до Постанови НБУ, операції
репо поділяються на два види, операції прямого та зворотного репо.
Пряме репо – кредитна операція, що ґрунтується на двосторонньому договорі про купівлю Національним банком державних облігацій України з портфеля банку або банківських
металів (перша частина договору репо) з подальшим зобов’язанням банку викупити державні облігації України або банківські метали
(друга частина договору репо) за обумовленою
ціною на обумовлену дату. Зобов’язання щодо
виконання другої частини договору репо у
сторін договору виникає тільки за умови повного виконання ними зобов’язань за першою
частиною договору.
Зворотне репо – депозитна операція, що
ґрунтується на двосторонньому договорі про
продаж Національним банком зі свого портфеля державних облігацій України з одночасним зобов’язанням зворотного їх викупу
у банків за обумовленою в договорі ціною та
на обумовлену дату. Національний банк може
проводити операції зворотного репо з державними облігаціями України шляхом безпосередньої домовленості з банками [13].
Із нормативного визначення операції репо
вбачається, що вона виступає аналогом позики під заставу (забезпечення) цінних паперів.
Однак Постанова НБУ не містить чіткого визначення договору репо, оперуючи лише терміном операція репо. Незрозумілим при цьому також залишається, чи тотожний термін
операція репо договору репо.
На думку автора, термін операція є притаманним більше для договорів із надання
послуг, а для позначення договірної конструкції купівлі-продажу цінних паперів із
зобов’язанням зворотного викупу більш прийнятним є використання терміну договір репо.
Відсутність договірної конструкції репо
у положеннях Цивільного кодексу України
(далі – ЦК України), дозволяє застосовувати
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до правовідносин сторін за цим договором загальні положення глави 54 ЦК України (купівля-продаж), щодо істотних умов договору
репо та його предмету.
На думку Р.А. Майданика, предметом договору репо виступає досить широке коло високоліквідних цінних паперів, які, зокрема,
мають офіційне котирування на фондових біржах, до складу яких входять: державні цінні
папери; першокласні комерційні векселя; акції та облігації великих промислових компаній
і банків, що перебувають на обігу на біржі; депозитні сертифікати [12, с.76].
Зважаючи на викладене вище, можна говорити про віднесення до предмету договору
репо цінних паперів, які мають офіційну котировку на фондових біржах.
У свою чергу, розширює перелік істотних
умов договору репо І. В. Трошин, до яких відносить, зокрема: предмет, об’єкт, ціну, ставку,
строк [5,с.208].
Дещо відмінний підхід до визначення поняття та правової природи договору репо міститься у роботах І.А. Безкублого, який відносить репо до банківських правочинів.
На його думку, існує певна дуалістична
природа об’єктів правочину репо, яка відображається у наступному. Цінні папери, з одного
боку, розглядаються як предмет купівлі-продажу та одночасно вартісним еквівалентом зазначеного договірного зобов’язання, з іншого
виконують функцію забезпечення повернення кредиту [3,с.376].
З цього вбачається, що українське законодавство дозволяє використовувати правову
конструкцію репо як на біржовому, так і на позабіржовому ринку (комерційними банками
із Національним банком України). В обох випадках предметом цього договору будуть виступати цінні папери.
У контексті застосування правочинів репо
у банківській діяльності точиться дискусія стосовно правової природи згаданих договорів.
Здебільшого її суть, як стверджує І. А. Безкублий, зводиться до ототожнення репо з кредитом під заставу цінних паперів та договору
купівлі-продажу [3,с.379].
Своєрідною позикою під заставу договір
репо визнається також багатьма сучасними
цивілістами (М. Кузнецов, Р.А. Майданик,В.А. Белов) [12,с.79].

В.А. Бєлов аргументує заставний характер
договору репо тим, що право власності на цінні папери, які перейшли за першою частиною
угоди репо до покупця одразу ж обтяжуються зобов’язальним правом вимоги продавця
[4,с.225].
Однак з цим можна обґрунтовано не погодитися. Справа в тому, що право вимоги,
яким, на думку В.А. Бєлова, обтяжуються
цінні папери, не може позбавити покупця за
першою частиною договору репо володіти, користуватися і розпоряджатися цінними паперами, які перейшли у його власність. Наприклад, покупець за першою частиною договору
репо може здійснити відчуження цих цінних
паперів (подальший продаж). Так зване обтяження правом вимоги щодо цінних паперів
набуде юридичної сили для зобов’язаної сторони лише після укладення другої частини
договору репо, тому що за першою частиною
договору репо первісний продавець має право
вимагати лише укладення другої частини договору, а після його укладення може вимагати
від уже зобов’язаної сторони передати йому у
власність цінні папери.
Висновки
Таким чином, характерне для застави, у
силу статті 17 Закону України «Про заставу»,
обмеження права власності, а саме право розпоряджатися цінними паперами не виникає. А
отже, і вести мову про те, що договір репо виступає аналогом договору позики під заставу
цінних паперів, не вбачається не можливим.
Зважаючи на відсутність нормативного
визначення договору купівлі-продажу цінних
паперів із зобов’язанням зворотного викупу у
положеннях Цивільного кодексу України, безсумнівною видається доцільність теоретичної
розробки конструкції договору купівлі-продажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу, що буде виступати базисом, який
слугуватиме забезпеченню єдиного підходу до
формування конструкції договору купівлі-продажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу у цивільному законодавстві в цілому та Цивільному кодексі України зокрема.
Також на основі проведеного дослідження автором було сформульовано визначення
договору купівлі-продажу цінних паперів із
зобов’язанням зворотного викупу (договору
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено наукові підходи, а також нормативне визначення договору купівліпродажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу (РЕПО). Автором проведено
порівняльний аналіз доктринальних підходів
до визначення та сутності договору купівліпродажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу (РЕПО), а також на основі
наукової розвідки надано власне поняття цього договору.
Ключові слова: договір, договір купівлі-продажу із зобов’язанням зворотного викупу цінні папери, репо, поняття договору, предмет і
зміст договору.

SUMMARY
In the article investigational scientific approaches, and also normative decision of agreement
of purchase-sale of securities, are with the obligation of reverse redemption (REPO). An author is
conduct the comparative analysis of the doctrine
going near a decision and essence of agreement of
purchase-sale of securities with the obligation of reverse redemption (REPO), and also on the basis
of scientific secret service the own concept of this
agreement is given.
Key words: contract, contract of sale with the
obligation of repurchase, formation of the contract,
repo, the concept of contract, subject and content of
the contract.

репо). Договір купівлі-продажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу (договір репо) є двостороннім, консенсуальним,
відплатним договором за яким одна сторона
продає іншій сторонні цінні папери певної
вартості із зобов’язанням їх зворотного викупу у майбутньому з попередньо обумовленою
цінною.
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На сьогодні нормативно-правове регулювання процедури примирення сторін у нашій
країні наявне у багатьох юрисдикційних процесах запроваджених законодавцем, але ці норми не систематизовані, подекуди не узгоджені
між собою. Тому у статті досліджуються і
порівнюються із законодавством зарубіжних
країн норми, що регулюють процедури примирення в юрисдикційному процесі України.
Наводяться положення міжнародних
конвенцій та рекомендацій які відносяться до
питання примирення сторін і ратифіковані
Україною. Аналізується внесений на розгляд
Верховної Ради законопроєкт про медіацію№ 3504 від 19.05.2020 року, який був прийнятий за основу 15.07.2020 р. Розглядаються
нормативні акти, які регламентують діяльність створеної в нашій державі Національної
служби посередництва і примирення, у якої
доволі широкі повноваження, і які наразі, нажаль, використовуються не в повній мірі.
Порівнюються з нашим законодавством
процеси примирення, запроваджені у країнах
Євросоюзу, таких як Франція і Німеччина,
серед яких необхідно виокремити запроваджений підхід щодо надання пріоритету вирішення спору шляхом примирення, зокрема
обов’язкової спроби примирення сторін, якому
допомагає залучення посередницьких організації, які спеціалізуються у розгляді окремих видів конфліктів.
Досвід відновлювального правосуддя, запроваджений у США, дозволяє казати про переважну необхідність особистого спілкування
жертви з правопорушником, яка за загальним

правилом відбувається, за участю посередника. А також про успішну діяльність у США
суспільної моделі правосуддя, яка за задумом
і повинна сприяти настанню психолого юридичного стану примирення у сторін. Як приклад можливо навести діяльність «сімейних»
або «громадських» конференцій, які заміняють загальну судову процедуру, а учасниками
якої стають обвинувачені і потерпілі, їх рідні
і близькі, друзі.
На підставі проведеного аналізу робиться
висновок щодо приділення законодавцем уваги
переважно юридичної складової у регламентації примирних процесів, та залишення поза
увагою психологічних чинників якім повинен
відповідати процес досягнення стану примирення. А тому пропонується запозичити
позитивний досвід провідних країн світу та
запровадити новітні інституції які будуть
допомагати досягненню реального стану примирення і взаємодіяти з усіма діючими юрисдикційними процесами.
Ключові слова: правове примирення, психологічне примирення, безконфліктний стан,
примирення в юрисдикційному процесі України, досягнення примирення в зарубіжних країнах.
Вступ
Наразі
у
нашому
суспільсьстві
продовжується реформування та вдосконалення всіх напрямків законодавства,
метою якого є наближення нормативноправового регулювання до найкращих
147

Ïñèõîëîã³ÿ òà ô³ëîñîô³ÿ ïðàâà

європейських та міжнародних інституцій.
Тому зміни, направлені на запровадження норм, які вже тривалий час успішно
діють у зарубіжних країнах, притаманні всім юрисдикційним процесам нашої країни. Не оминули вони і процеси,
пов’язані з досягненням примирення
сторін, які притаманні відновному правосуддю (розглядається законопроєкт «Про
медіацію» № 3504 від 19.05.2020 тривалий
час діє Національна служба посередництва і примирення). У той же час питання
поєднання психологічних та правових
елементів під час досягнення примирення
між сторонами, їхнього нормативного регулювання потребує додаткової уваги.
Науковому дослідженню окремих питань, пов’язаних з психолого-правовими аспектами інституту примирення, приділяли
увагу такі вчені, як І. Батіста, А. Ковальчук,
К. Коваль, Ю. Меркулова О. І. Озерський,
В. Радіонова-Водяницька, Н. Турмина,
О. Федіна, О. Черновкий. Серед європейських учених, які досліджували цю тематику, необхідно виділити Л. Грінхелгу, Р. Дарендорфа, М. Райта, Р. Фишера, М. Фоллета,
У. Юрі та інших.
Разом із тим дослідження та упорядкування нормативної бази здійснення процедури примирення у юрисдикційних процесах нашої країни, тим більше у поєднанні
двох обов’язкових елементів досягнення
безконфліктного стану, психології і права
потребує дослідження, новітніх підходів і
змін у законодавстві з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних країн.
Постановка завдання
Метою дослідження є виокремлення
та упорядкування нормативно-правового регулювання процедури примирення
в юрисдикційному процесі з точки зору
права та психології як двох взаємо поєднаних факторів. Проведення порівняння
інституту примирення із законодавчими
можливостями зарубіжних країн, за наслідками якого здійснення пропозиції
щодо запозичення і запровадження найбільш вдалого досвіду у законодавство нашої країни.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

Результати дослідження
Законодавець, приділивши увагу юридичним аспектом застосування процедури
примирення і в деяких законодавчих актах
дуже ретельно їх навівши, фактично оминув
увагою питання психологічного змісту цього
процесу, адже навіть якщо особа поставить
підпис під документом, який затверджує
примирення сторін, але не дійде до стану
примирення на емоційне-психологічному
рівні, про повноцінний, завершений факт
примирення казати зарано. Тому на сьогодні у нашому суспільстві, за відсутності належного правового регулювання психолого юридичного процесу примирення, його
учасники вимушені керуватися не нормами
права прямої дії, а типовими договорами
чи кодексами, статутами поведінки, які виконуються членами суспільства переважно
у зв’язку із внутрішнім почуттям обов’язку
або накладенням різних санкцій. Разом з
тим деякі процедури примирення, такі як
укладання угод про примирення, застосовуються не в повному обсязі, а такі, як відновне правосуддя чи медіація, зустрічаються у
нашому законодавстві лише в рамках пілотних проєктів чи не застосовуються взагалі.
Як наслідок, наявною є загальне несприйняття, необізнаність, а в деяких випадках
недовіра до процедури примирення з боку
суспільства з огляду, зокрема, на неповне
визначення прав та обов’язків сторін примирення, а подекуди, як правильно зазначаєВ.С. Балух, відсутності потенційних гарантій захисту прав його учасників, що частково пояснює низький рівень практичного застосування відповідних його способів у нашій державі [1, с. 166].
Упорядкування
нормативно-правового регулювання процедури примирення в
юрисдикційному процесі необхідне з огляду
на різні механізми його здійснення, відмінності у реалізації та відсутності системності.
Починаючи розглядати наявні у юрисдикційних процесах нашої країни можливості щодо досягнення примирення, необхідно зазначити про наявність міжнародних
документів, конвенцій, рекомендацій, ратифікованих нашою країною, і безпосередньо
положень, запроваджених у чинних юрисдикційних процесах. Отже, почнемо наве-
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дення нормативно-правового регулювання
з актів, аналізуючи які, можливо зробити
висновок про прихильність світової спільноти у закінченні конфлікту чи спору шляхом
досягнення примирення сторін.
Навіть у документі, який заснував міжнародну організацію Об’єднаних Націй (даліООН), у ч. 1. ст. 33 Статуту ООН зазначено,
що у міжнародно-правовій доктрині обґрунтовано виділяють наступні мирні засоби вирішення спорів: переговори, добрі послуги,
посередництво, примирення, арбітраж [2].
А у ст. 33 Статуту ООН вказане, що Сторони, які беруть участь у будь-якому спорі, повинні перш за все прагнути вирішити суперечку шляхом переговорів, посередництва,
примирення або іншими мирними засобами
за своїм вибором.
З точки зору практичної складової застосування примірювальних процедур у
юрисдикційних процесах необхідно зазначити Рекомендацію № R (86) 12 Комітету
міністрів Ради Європи стосовно заходів про
недопущення та скорочення надмірного завантаження на суди від 16 вересня 1986 р.,
розділ І якої зазначає про потребу сприяти, де це необхідно, примиренню сторін як
поза судовою системою, так і в ході судового
провадження. У п. а цього розділу визначено, що з метою примирення передбачати
відповідні стимулами процедури примирення досудового провадження або інші способи врегулювання спорів поза рамками судового провадження. Також досить цікавим
є положення п. с цих рекомендацій щодо
обов’язковості сприяння примиренню з іншою стороною, адвокатом або іншим компетентним органом, до початку судового провадження у справі чи на будь-якому етапі
такого провадження [3].
Положення Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи: № R(99) 19 державам
– членам Ради, які заінтересовані в організації медіації у кримінальних справах прийняті 15 вересня 1999 року, важко переоцінити з огляду на міжнародні зобов’язання,
які на себе взяла наша країна щодо впровадження медіації, наприклад, п. 5.4 Стратегії
реформування судоустрою, судочинства та
суміжних правових інститутів на 2015-2020
роки передбачає розширення способів аль-

тернативного (позасудового) врегулювання
спорів, зокрема, шляхом практичного впровадження інституту медіації.
У Рекомендації № R(99) визнається законний інтерес жертви до можливих наслідків віктимізації, інтерес до діалогу з правопорушником для отримання вибачень та
певної компенсації за заподіяну шкоду. Тобто передбачена можливість чи навіть необхідність отримання вибачення з точки зору
морально-емоційної складової стану жертви
та сприяння в цьому професійного медіатора. Також у ч. 1 Додатку до Рекомендації
N R (99) вказується, що медіація у кримінальних справах повинна мати місце тільки
тоді, коли всі сторони добровільно дійшли
згоди з цього приводу [4].
Слід зазначити, що досягти реального
примирення сторін у кримінальних справах, на нашу думку, найважче завдання в
порівнянні з іншими процесами які не стосуються скоєння злочину стосовно особи,
адже у цьому випадку у потерпілої сторони
у небезпеці знаходяться її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека
тобто всі складові, які визначені Конституцією нашої країни найвищою соціальною цінністю. Тому після скоєння злочину стосовно
неї потерпіла сторона перебуває у найвищому емоційному потрясінні, і не завжди
покарання особи, яка скоїла злочин, може
допомогти повністю це потрясіння подолати. З огляду на це необхідність запровадження інституту медіації і його взаємодії з
юрисдикційними процесами на нашу думку,
буде запорукою досягнення реального стану примирення, адже цієї інституції притаманні фактично всі його складові. Зокрема,
медіація передбачає обов’язковий процес
перемовин сторін за участі медіатора, позитивним результатом яких буде відновлення
почуття безпеки, долання психологічних
переживань за наслідком чого повинна
з’явитися емоційна складова стану примирення, виникнення відчуття прощення, досягнення безконфліктного стану.
У той же час донедавна єдина норма у
законодавстві нашої країни, яка регламентувала, закріплювала і взагалі надавала
можливість казати про існування медіації,
знаходиться в адміністративному процесу-
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альному кодексі, п. 2 ч. 1 ст. 66 якого вказує,
що особи, які за законом зобов’язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені
їм у зв’язку з наданням професійної правничої допомоги або послуг посередництва
(медіації) під час проведення позасудового
врегулювання спору, - про такі відомості [5].
Наразі аналогічні положення додані законодавцем до п. 2 ч. 1 ст. 70 ЦПК України.
Тому необхідно підтримати законодавця
у прагненні запровадити окремий Закон
«Про медіацію» (на сьогодні до Верховної
Ради надійшов законопроєкт про медіацію
№ 3504 від 19.05.2020 року, який був прийнятий за основу 15.07.2020 р.). Норми законопроекту передбачають добровільність
волевиявлення сторін медіації, що також
буде сприяти досягненню психолого-правового стану примирення сторін, визначають
сферу застосування медіації та вказують,
що вона повинна проводитися сторонами
за взаємною згодою, враховуючи принципи добровільності, конфіденційності, незалежності, неупередженості медіатора і найважливіше, на нашу думку, рівності сторін,
адже без дійсного досягнення рівності у підсвідомості сторін належного примирення
досягти неможливо.
Наступний блок законодавства який ми
розглянемо і якому необхідно приділити
найбільшу увагу, – це нормативно-правове забезпечення процедури примирення
в окремих видах юрисдикційного процесу
(кримінального, цивільного, адміністративного, господарського) нашої країни.
Взагалі з процесуальної точки зору щодо
застосування примирення досить вдало у
своєму дослідженні К. Коваль і А. Коваль
навели думку М. Леоненко та А. Коцаря,
які переконані, що процедура примирення
має багато переваг. До них можна віднести
економію процесуального часу, зменшення
витрат державного бюджету, а також зменшення вірогідності процедури оскарження
[6].
У кримінальному процесі спеціальні
норми юридичної складової процедури примирення переважно врегульовані у главі 35
КПК України. Не зупиняючись окремо на
суто правових вимогах досягнення юридичного факту примирення у вигляді рішення
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

суду, зазначимо положення ст. 471 КПК
України, де законодавець визначив критерії за якими угода про примирення може
бути складена та підписана сторонами [7].З цих критеріїв слід звернути увагу саме на
можливість визначення дій, не пов’язаних з
відшкодуванням шкоди, які підозрюваний
чи обвинувачений зобов’язані вчинити на
користь потерпілого, адже у цьому випадку у потерпілого справді є можливість, крім
матеріальної компенсації від підозрюваного
чи обвинуваченого, отримати і моральну.
Тобто законодавцем хоча і не в повній мірі,
але закладена можливість для сторін вести
перемовини про емоційну складову примирення.
У порівнянні з КПК України в інших
процесах, правовий механізм яких не передбачає процес притягнення особи до відповідальності у вигляді позбавлення волі,
критерії, за якими сторони можуть примиритися, хоча і наявні, але менш деталізовані. Так, у ЦПК України законодавець використовує термін примирення лише у ч. 5 ст.
211 зазначаючи, що під час розгляду справи
по суті суд повинен сприяти примиренню
сторін та у ст. ст. 240, 251, 253, у яких регламентується діяльність суду у справах про
розірвання шлюбу [8].
Сутність та мета мирової угоди, яка досить схожа з угодою про примирення, позначена законодавцем у ст. 207 Гл. 5 ЦПК
України. Отже, ст. 207 ЦПК України визначає, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі
взаємних поступок і має стосуватися лише
прав та обов’язків сторін. У цьому випадку
слід ще раз підкреслити словосполучення
«взаємні поступки», адже саме завдяки цьому сторони, зрештою, можуть дійти компромісу, який і буде основою примирення.
Крім того, згідно з нормою цієї й ж статті
сторонам під час заключення мирової угоди
за умови, що мирова угода не порушує прав
чи охоронюваних законом інтересів третіх
осіб, дозволено вийти за межі предмета спору. В цьому випадку необхідно підтримати
законодавця, який, на нашу думку, з метою
надання сторонам більшої варіативності під
час вирішення конфлікту дозволяє не обмежуватися заявленими позивними вимо-
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гами, а знаходити можливості, які не були
передбачені, але могли б у кінцевому випадку задовільнити обидві сторони, дійшовши
тим самим стану примирення.
Крім того, у ст. 208 ЦПК України регламентуються дії, направлені на виконання
укладеної мирової угоди, та зазначаються
наслідки її невиконання. Отже, згідно з ч. 1
ст. 208 ЦПК України в угоді повинні бути
зазначені порядок і строк виконання умов
угоди особами, які її уклали. Тому ми вважаємо, що фактична реалізація юридичної
складової примірювального процесу буде не
під час заключення мирової угоди, а лише
після виконання її умов, після чого і настане
дійсне юридичне примирення сторін.
Норми господарського процесу, які стосуються примирення, досить схожі з нормами вже наведеного громадянського процесу, а в деяких випадках фактично дублюють
одна одну за змістом, маючи лише різні порядкові номера статей, якими регламентовані, а тому більш детальну увагу ми приділимо положенням КАС України. Необхідно
зауважити, що у КАС України законодавец
не пішов шляхом положень ЦПК і ГПК
України, у яких примирення ототожнювалося з мировою угодою, а в якості підстави
для врегулювання спору використовує саме
термін примирення сторін.
Так, у ст. 190 КАС України вказана
можливість сторін повністю або частково
врегулювати спір на підставі взаємних поступок. Уразі досягнення примирення сторони повинні підготувати про це письмову
заяву, у якій необхідно викласти умови примирення і яку сторони повинні підписати.
Крім того, законодавець у ч. 3 ст. 190 КАС
України передбачив можливість однієї із
сторін підготувати письмову заяву, виклавши у ній свої умови примирення та направити її іншій стороні, яка в разі згоди із запропонованими умовами повинна письмово це
підтвердити [5]. Але, на нашу думку, з точки
зору завдання досягнення не лише правового факту примирення, але і психологічного
стану примирення більш доцільно сторонам
все ж таки письмову заяву складати обопільно, що буде сприяти спілкуванню сторін, обговоренню умов і, як наслідок, більшої вірогідності знаходження компромісу.

Навівши та проаналізувавши наявні у
юрисдикційному процесі норми, які безпосередньо відносяться до питання примирення, вважаємо за необхідне з огляду на
їхню європейську спрямованість окремо навести нормативні акти, які регламентують
діяльність створеної в нашій державі Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП), а саме: «Про порядок
вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)» від 07.11.2012 р. та Положення про Національну службу посередництва і
примирення від 17.11.1998 р.
Зокрема ст. 15 ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)» зазначає, що до компетенції
НСПП належить аналіз вимог, виявлення
та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів), підготовка пропозицій для їх усунення. У Положенні про
Національну службу посередництва і примирення передбачена можливість надавати
посередництво під час вирішення колективного трудового спору. Це посередництво,
згідно з положеннями НСПП починається
із намагання експерта НСПП допомогти у
встановленні контактів між сторонами колективного трудового спору. Крім того, у
своїй діяльності НСПП повинна залучати
висококваліфікованих фахівців та експертів, які будуть здійснювати посередництво і
примирення у трудових спорах, а тому здійснює підготовку посередників та арбітрів,
які будуть мати спеціальні знання та навички для вирішення таких спорів [9].
Наведений короткий аналіз законодавства з питання наявності в юрисдикційних
процесах можливості досягнення реального примирення сторін надає нам підстави
казати про необхідність внесення змін і доповнень у вже існуючі нормативно-правові
акти та запровадження новітніх інститутів,
досвід яких вважаємо за необхідне запозичити у провідних країн світу.
Як приклад наведемо деякі положення
країни у якій в 1999 р. федеральний парламент прийняв законодавство, що дозволяє
вводити обов’язкове судове посередництво,
а саме Німеччини.
У законодавстві Німеччини, що в цивільному, що в кримінальному процесі, активно
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застосовуються примірювальні процедури,
направлені на закінчення ворожнечі чи
конфлікту між сторонами шляхом мирного
врегулювання.
Так, у § 279 ЦПК Німеччини вказане
про необхідність врегулювання спору в порядку примирення шляхом укладання мирової угоди. З цією метою на будь якому
етапі провадження суд повинен намагатися
знайти мирне врегулювання спору чи окремих його спірних питань. У § 155 a. КПК
Німеччини вказується на обов’язок прокуратури і суду на кожній стадії провадження
розглядати та досліджувати можливість досягнення компенсації між обвинуваченим
і потерпілим. Але перш за все необхідно
звернути увагу на норми § 223, 229 КПК
Німеччини, за якими без спроби сторін у
примиренні, здійсненому у спеціалізованих установах по заключенню мирових
угод, визначених земельним Управлінням
юстиції і офіційного визнання цією установою неможливості її досягнення у справах
приватного обвинувачення, порушення недоторканності житла, образи, порушення
таємниці листування, нанесення тілесних
ушкоджень загрози і пошкодження речей
подача заяви до суду не допускається. Аналогічна вимога діє стосовно скоєння злочинного діяння, кримінального проступку
яке скоєно в стані абсолютного сп’яніння.
Згідно з § 380 приватний обвинувач (за своїми повноваженнями у суді схожий на прокурора у сфері публічного обвинувачення у
нашій країні) повинен спробувати примирити сторони, що полягає у його обов’язку
у разі подання позову пред’явити довідку
про те, що примирення не відбулося [10].
Ці положення сприяють основному, на
нашу думку завданню у вигляді досягнення
реального стану примирення, адже спонукають сторони до обопільної зустрічі і хоча
б початку діалогу.
Крім того, до процесів примирення
сторін у Німеччині залучено багато інших
посередницьких організацій, перевага
яких полягає у наявності спеціалізації у
розгляді окремих видів конфліктів. Зокрема, у Німеччині існують організації, метою
яких є вирішення спорів, що стосуються
належного надання медичних послуг чи
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недоліків якості або ремонту побутової
техніки, автомобілів та інших засобів транспорту та інші.
Певну схожість із законодавством і примирливими процедурами, що відбуваються у Німеччині, можливо прослідкувати і в
іншій провідній європейській країні Франції. На це вказує запровадження обов’язку
щодо спроби примирення між собою. При
цьому згідно зі ст. 127 ЦПК Франції сторони
мають право примиритися протягом усього
процесу у справі, при чому процес примирення може відбутися як з їхньої ініціативи
так і судової. Також можливо вказати на широкі повноваження судді у питанні сприяння досягнення примирення між сторонами,
наприклад, згідно зі ст. 128 ЦПК Франції
суддя має право робити спробу примирення, обираючи час і навіть місце, яке вважає
за необхідне [11].
Згідно зі ст. 131-5 ЦПК Франції, крім
загальноприйнятих вимог, щодо добровільності, незацікавленості слід виділити вимоги, які полягають у ставленні до посередника як до порядної особи, що полягає у відсутності сумнівів у її честі і добрих звичаях
[11]. А ще більш важливою умовою є необхідність володіти необхідною кваліфікацією
стосовно характеру спору і довести наявність досвіду у практиці посередництва.
Як альтернатива кримінальному переслідуванню у Франції активно застосовується кримінальна медіація. Основними цілями
цієї процедури є примирення сторін, відшкодування шкоди, заподіяної жертві злочину, виправлення засудженого. При цьому
кримінальна медіація все ж таки має певні
особливості, а тому на практиці застосовується у випадках, коли злочинні діяння не
досягли так званої «точки неповернення»,
яка унеможливлює примирення між сторонами. Тому законодавство Франції розглядає можливість застосування медіаційних
процедур, спрямованих на примирення
сторін у незначних правопорушеннях (наприклад, конфлікти між сусідами чи легкі
тілесні пошкодження). І лише в разі повідомлення медіатора про відсутність шляхів у
досягненні сторонами договору, прокурор
Французької Республіки починає кримінальне переслідування.
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З точки зору можливого запозичення
досвіду у питаннях вдосконалення нормативно-правового законодавства щодо досягнення реального стану примирення між
сторонами неможливо оминути процеси відновного правосуддя, запроваджені у США.
Необхідно зазначити, що практично всі відновлювальні процедури США передбачають
особисте спілкування жертви з правопорушником, яке за загальним правилом відбувається за участю посередника (представника
органу кримінальної юстиції, медіатора або
соціального працівника). Однак бувають
випадки, коли одна із сторін чи обидві, не
бажають зустрічатися між собою, і тоді здійснення посередництва розпочинається заочно [12].
Ще більш цікавою у контексті нашого
дослідження є наявність у США суспільної
моделі правосуддя, яка хоча і поєднується із загальними ідеями посередництва,
взаємопов’язана із відновним правосуддям,
але має цілу низку особливостей, які якраз
будуть сприяти настанню психолого юридичного стану примирення у сторін. Серед
цих особливостей можна зазначити діяльність «сімейних» або «громадських» конференцій, які заміняють загальну судову процедуру, а учасниками якої стають обвинувачені і потерпілі, їх рідні і близькі, друзі, її ж
правовий механізм передбачає досягнення
узгодженої реакції на злочин найближчого
соціального оточення сторін яка не повинна суперечити суспільним цінностям [13].
Наступна дуже важлива, на нашу думку,
особливість притаманна суспільної моделі
правосуддя полягає у заохоченні, наділенні
правом обвинуваченого (правопорушника)
і його близьких можливості пропонування
у неформальній обстановці посередницьких і погоджувальних процедур взаємоприйнятного плану відновлювальних заходів з потерпілим, органами кримінальної юстиції та іншими учасниками. Також
відмітимо можливість заміни необхідності
засудження за вироком суду реінтеґраційною церемонією повторного прийняття
обвинувачених (правопорушників) в число
законослухняних громадян, особливо це
право використовується у справах про зло-

чини неповнолітніх, де ця можливість набуває ключового значення [14, с. 162-163].
Досить змістовно, на нашу думку, викладено сутність відновного правосуддя, під
час якого сторони можуть дійти примирення у «Довіднику відновного правосуддя» за
редакцією Д. Саліванна, де зазначено, що у
процесі переговорів переступник детально
розкриває, як він скоїв правопорушення,
а найважливіше, що вказує мотиви, якими
він керувався під час його здійснення, потерпілий, у свою чергу, має право розказувати про те, яка шкода йому була завдана і
яке за оцінкою потерпілого, повинно бути
вибачення. У завершенні переговорів усі
сторони повинні досягти домовленостей
про те, яким чином потерпілому буде відшкодовуватися нанесена шкода (моральна,
матеріальна, фізична). У цих домовленостях
повинно бути вибачення особи, яка завдала потерпілому шкоди, відновлення прав
потерпілого підготовки (матеріальних та
моральних завдяки наданню потерпілому
різних послуг, таких як, наприклад, прибирання у його помешканні або ремонт пошкодженого майна), а також громадські роботи [15, с. 116].
Важливою є думка науковців США, яка
полягає у тому, що ефективність відновного
правосуддя, обумовлює зменшення повторних злочинів серед осіб, які вчинили правопорушення, а також більшою задоволеністю потерпілих від застосування відновного
правосуддя, ніж від традиційного судового
процесу і вказує на необхідність розвитку
примірювальних процедур.
Крім того, необхідно зазначити про діяльність у США Федеральної служби посередництва і примирення (далі – FMCS),
яка працює згідно з нормами федерального
Закону Тафта-Гартлі 1947 року про регулювання трудових відносин та переймає деякі
принципи діяльності Консультаційної служби арбітражу та примирення у Великій Британії, що запроваджена у 1896 році.
Діяльність Федеральної служби посередництва полягає в основному у вирішенні трудових спорів, у чому має певні схожі риси з
НСПП України. Отже, Агентство допомагає
будувати кращі стосунки шляхом спільного
вирішення проблем та конструктивних ре-

153

Ïñèõîëîã³ÿ òà ô³ëîñîô³ÿ ïðàâà

акцій на неминучі конфлікти. Щодо намірів
FMCS вони відображені у статуті і полягають у запобіганні або мінімізовані зупинки
роботи, шляхом посередницької діяльності
у вирішення працівниками та керівництвом
своїх суперечок. Крім того, FMCS виступає
за колективні переговори, посередництво
та добровільний арбітраж як найкращі процеси врегулювання питань між роботодавцями та представниками працівників та
розвиває і пропагує практику вирішення
конфліктів за допомогою альтернативного
вирішення спорів.
Висновок
У статті ми навели норми законодавства, які регулюють проведення процедури
примирення в юрисдикцийних процесах
та в певній мірі порівняли їх із нормами зарубіжного законодавства. Узагальнюючи
проведений аналіз ми можемо підкреслити
директивні моделі примирення властиві законодавству Франції та Німеччини. А також
безліч правових процедур, сутність яких
полягає у досягненні примирення, запроваджених у США. Як наслідок необхідно
зробити висновок про недостатню увагу законодавця у регламентації і запровадження
новітніх інститутів які будуть вирішувати
завдання досягнення психолого-правового стану примирення. А тому законодавцю
у питанні врегулювання конфлікту сторін
необхідно запропонувати систематизувати вже прийняті законодавчі положення із
внесенням до них необхідних змін та доповнень, та запровадити новітні інститути,
що може надати змогу суспільству зрозуміти
сутність та полегшити сприйняття процесу
примирення, тим самим підвищуючи довіру
до нього.
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Viktor Koshchynets, Galina Plyasun
“LEGAL REGULATION OF THE
CONCILIATION PROCEDURE IN THE
JURISDICTION OF UKRAINE AND
FOREIGN COUNTRIES”
At present, the legal regulation of the reconciliation procedure of the parties in our country is available in many jurisdictional processes
introduced by the legislator, but these rules are
not systematized, sometimes inconsistent with
each other. Therefore, the article examines and
compares the rules with those of the legislation
of foreign countries, which govern the procedures of reconciliation in the jurisdictional process of Ukraine.
The provisions of international conventions and recommendations related to the
issue of reconciliation of the parties and ratified by Ukraine are given. The draft law on
mediation No. 3504 dated May 19, 2020,
submitted to the Verkhovna Rada for consideration and adopted on July 15, 2020, is
analyzed. The legislative instruments regulating the activity of the National Mediation
and Reconciliation Service created in our
country, which powers are rather wide and

are unfortunately not fully used at present,
are considered.
The reconciliation processes introduced in
the EU countries, such as France and Germany, are compared with our legislation, among
which it is necessary to single out the introduced approach to giving priority to resolving
the dispute by reconciliation, in particular, the
mandatory attempt to reconcile the parties,
which is helped by the involvement of mediation organizations that specialize in dealing
with certain types of conflicts.
The experience of restorative justice, introduced in the United States, suggests the
overriding need for personal communication
between the victim and the offender, which
generally takes place with the participation of a
mediator. And also, about the successful operation in the United States of the social model of
justice, which is designed to and must promote
the psychological and legal state of reconciliation of the parties. As an example, it is possible to cite the activities of “family” or “public”
conferences, which replace the general court
procedure, and participants in which are the
accused and victims, their relatives and friends.
Based on the analysis, it is concluded that
the legislator pays attention mainly to the legal
component in the regulation of reconciliation
processes, and ignores the psychological factors
that the process of achieving a state of reconciliation must meet. Therefore, it is proposed to
borrow the positive experience of the world’s
leading countries and introduce the latest institutions that will help achieve a real state of
reconciliation and interact with all existing jurisdictional processes.
Key words: legal reconciliation, psychological
reconciliation, conflict-free state, reconciliation in the
jurisdictional process of Ukraine, achieving reconciliation in foreign countries.
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У дослідженні проведено аналіз історикоправових засад формування доктрини американської локальної демократії та визначено
фактори, які дозволили визначити умови, за
яких цей вид демократії зміг бути втіленим
у життя в США. Ці знання дозволяють краще зрозуміти поняття локальної демократії,
а також визначають специфіку, яка повинна
враховуватись при розвитку локальної демократії в інших країнах, у тому числі й в Україні.
Доктрина американської локальної демократії почала формуватися ще за часів
перебування американських територій в колоніальному володінні Британської імперії.
Саме правові положення Британської імперії
закріпили основи локальної демократії, які
продовжили своє оформлення під час Війни
за незалежність США 1775-1783 років та
були остаточно кристалізовані в Конституції
США та Десятій поправці до неї.
Таким чином американське суспільство
на момент Війни за незалежність, прийняття Конституції вже мало певне сформоване
розуміння демократії, яке охоплювало не лише
категорію прав, але й категорії обов’язку та
відповідальності. Відповідно, спроби реалізувати цю систему управління в інших країнах
не знайшли успіху, оскільки право не може
створювати суспільні відносини, які не є природними та історично обумовленими для конкретного суспільства.
Ключові слова: представницькі збори, локальна демократія, республіка, форма правління, Конституція США, права людини, федералізм, децентралізація, місцева компетенція.
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Постановка проблеми
Локальна демократія є складною концепцією, яка найяскравіше представлена
в США, одній з наддержав, яка на сьогодні є лідером демократичного світу. Відповідно багато держав намагалися втілити дану американську модель локальної
демократі на своїй території, а самі США
здійснювали неодноразово спроби втілити її в системі управління інших країн,
наприклад у Франції під час Французької
революції 1789-1799 років, але ці спроби
не відзначилися успіхом. Це, у свою чергу, ще раз підтверджує, що навіть модель
управління, яка привела одну країну до
процвітання та світового лідерства, не гарантує процвітання іншої держави при
її копіюванні без вивчення специфіки
та можливості реалізації в умовах іншої.
Ось чому викає необхідність у дослідженні саме базових основ цієї моделі, щоб
мати краще розуміння не тільки поняття американської локальної демократії,
а й можливості та необхідної специфіки
при її імплементації в інших країнах, у
тому числі й Україні, що спостерігається
останніми роками.
Стан дослідження проблеми
Дослідженню цього питання присвячені праці Р. Майєрсона, С. Вебба,М. Лустіг, М. Дженсен, Д. Баррона,Е. Чемерінського, А. Саїда, Р. Загаррі,-
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Р. Біфаулта та ін. Роботи цих науковців направлені на дослідження політичної теорії
американського локального управління,
основ конституційного права США, питань
федералізму, представництва та розподілу
влади.
Роджер Майєрсон здійснює огляд історії
США від її колоніального періоду та описує,
як розвиток американської державності завжди керувався двома основними принципами: представницька демократія та належний розподіл влади між національними та
субнаціональними урядами.
Акхіл Амар розглядає народний суверенітет як центральну опору республіканського управління.
Мета дослідження
Головною метою цієї роботи є аналіз історичної та теоретико-правової бази, створеної американськими фахівцями у сфері
локальної демократії, та, відповідно, дослідження засад, які сформували доктрину
американської локальної демократії.
Виклад основного матеріалу
Скупчення невеликих англійських поселень на східному узбережжі Північної Америки зросло за три століття та стало однією
з найбагатших та найпотужніших держав на
Землі. Цей надзвичайний розвиток у кінцевому підсумку залежав від глибини сили
політичної системи, яка була запроваджена
на початку історії цих колоній. Кілька фундаментальних принципів залишалися надзвичайно стійкими в американській історії,
незважаючи на те, що територія країни значно розширювалася, її багатство ефектно
примножувалось, а населення збільшувалось за рахунок іммігрантів з усіх куточків
світу. Але реформатори, які прагнули застосувати американські політичні принципи
в інших країнах, часто виявляли, що щось
важливе втрачається при їх застосуванні за
кордоном. Такі реформатори, як правило,
орієнтувались на ідеали представницької
демократії та прав людини, але часто нехтували децентралізованою федеральною природою американської демократії [1, c. 1-2].
Колоністи з Англії звикли до уряду, який
включав місцево обраних представників до

парламенту. З 1620 року у штаті Вірджинія
були запроваджені установи місцевого самоврядування з метою заохочення англійських
переселенців приїжджати до Америки та
вступати до міліції, яка мала стати лояльним
місцевим напіввійськовим формуванням,
яке було вкрай необхідним для захисту кордонів колоній. Але коли представницькі органи позбавлялися чи обмежувалися у своїх
повноваженнях, багато поселенців втрачали впевненість у готовності губернатора
захищати їхні інтереси, і тоді міліція могла
повстати, як це було у Вірджинії (повстання
Бекона) у 1676 році та в Массачусетсі в 1689
році [1, c. 3].
Повстання Бекона представляє особливий інтерес, оскільки воно пропонує перспективу того, як різні політичні рішення
могли поставити Америку на шлях перетворення на бідну, менш розвинену країну. У
1676 р. Уільям Берклі більшість часу був губернатором Вірджинії з 1641 р. Після 1661
року він припинив призначати всенародні
вибори представників до Палати бюргер
Вірджинії, а призначені ним радники та
шерифи керували колонією у формі, що нагадувала автономну олігархію. Як результат
міліція повстала під керівництвом Бекона, але в підсумку виступ був придушений
морськими силами Англії. Коли ж губернатор Берклі ініціював каральні експропріації
проти всіх, кого підозрювали у підтримці заколоту, маса поселенців поспішила вивезти
рухоме майно з Вірджинії [2, c.140].
Перспектива збіднення Вірджинії внаслідок такого різкого виводу інвестицій була
визнана посадовими особами з Англії, і вони
почали здійснювати активні дії з метою відновлення управління колонії. Губернатор
Берклі був зміщений з посади, а його автономно-олігархічний режим замінено новою
системою, у якій влада розподілялася між
місцевими виборними зборами та губернатором, який призначався з осіб, які проживали поза межами колонії. Таким чином,
британський імперський уряд фактично
підтримав права представницьких зборів,
після того, як повстання Бекона показало
небезпеку концентрації влади в особі сильного місцевого губернатора [1, c. 3].

157

Ì³æíàðîäíå ïðàâî

Однак впевненість американців у тому,
що метрополія забезпечує їхні автономістські права у питаннях управління колоніями, швидко зникла після успішного завершення Семирічної війни 1763 року. Британський парламент, зіткнувшись з великими
боргами, викликаними війною, відстоював
своє право вводити податки в Америці, але
американці чинили опір будь-якому оподаткуванню, яке не було схвалено їх власними представниками. У міру загострення
конфлікту деякі королівські губернатори
діяли з метою розпуску представницьких
зборів. Тоді населення колоній відчуло гостру потребу в захисті своїх місцевих політичних привілеї від таких нападів, і вони
обрали представників до нового Конгресу
для розробки спільної стратегії. Таким чином, представники тринадцяти автономних
колоній зібралися в 1776 році, щоб проголосити свою незалежність, що Джон Адамс
вважав великим безпрецедентним досягненням Американської революції [3, c. 33].
Плани створити нові інститути децентралізованої політичної влади на незаселеній західній території Америки отримали
сильну підтримку в Конгресі незабаром
після Революції. Перед тим, як поїхати до
Франції у 1784 році, Томас Джефферсон допоміг сформулювати плани Конгресу щодо
поділу нової території на менші райони, у
яких поселенці організовували б органи
місцевого самоврядування, які в кінцевому
підсумку могли б приєднатися до Союзу як
рівноправні партнери з їхніми штатами [4].
На цьому этапі формування американської держави можна прослідкувати тяжіння до децентралізованої системи управління, викликане саме історичними подіями та
умовами, у яких розвивалися колишні британські колонії. Крім того поява 13 штатів,
які тільки вибороли свою незалежність, з
певною недовірою та небажанням ставилися
до ідеї централізації, оскільки боялися знову
втратити можливість локальної репрезентативності в представницьких органах.
Не випадково, що «міське зібрання» є
домінуючою політичною метафорою американської республіки. З тих пір, як найперші
поселенці прибули до Нового Світу, міста
були джерелом народного суверенітету та
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2021

громадянського республіканства. Тож вражає дивний текстовий факт, що ці локальні осередки управління не знайшли свого
відображення в Конституції 1787 року [5,
с.1935].
Ратифікована в 1791 році Десята поправка до Конституції втілює загальні принципи
федералізму в республіканській формі правління. Конституція 1787 року визначає параметри влади, які можуть здійснювати три
гілки федерального уряду: виконавча, законодавча та судова. Десята поправка залишає за штатами всі повноваження, які Конституцією не надані федеральному уряду, за
винятком тих повноважень, які штатам заборонено здійснювати [6].
Десята поправка до Конституції США говорить: «Повноваження, не делеговані Сполученим Штатам Конституцією і не заборонені нею Штатам, закріплені за Штатами,
відповідно, або за народом» [7]. Наприклад,
у федеральній Конституції, Конгресу не надано повноважень щодо регулювання питань, віднесених до місцевого управління,
що стосуються охорони здоров’я, безпеки
та моральних засад життя населення штату
(секція 10 статті 1 Конституції США) [8].
На той час, коли штати прийняли Десяту
поправку, розглядалися дві основні концепції управління. Багато федералістів підтримували концепцію формування сильної централізованої національної влади. Прикладом цього типу системи управління країною
була англійська конституційна система, яка
наділяла абсолютною владою монарха протягом сімнадцятого століття та парламент
протягом вісімнадцятого століття. З іншого
боку, багато антифедералістів підтримували
більш республіканську форму правління,
що складалася з вільної конфедерації суверенних держав, яка утворила б союз лише з
метою взаємної оборони. Статті Конфедерації, які регулювали взаємовідносини 13 штатів у національних питаннях до 1787 року,
коли була ратифікована Конституція США,
втілювали цю форму правління [6].
Вузька увага до бінарних відносин між
федеральним урядом та урядами штатів ігнорує один доволі важливий елемент, а саме
:посилання на «народ» чи «населення». Заключний пункт Білля про права говорить
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нам дещо про американську структуру республіканської форми правління. Як зазначає Акхіл Амар, неодноразові посилання в
документі на «народ» висловлюють глибшу
структурну прихильність до народного суверенітету [9, с. 749]. Десята поправка відіграє
ключову роль у здійсненні цієї конституційної гарантії народного суверенітету. Це положення обмежує не лише повноваження
федерального уряду, але й уряду штату. Пишучи в 1962 році, Норман Редліх стверджував, що заключне положення Десятої поправки визначає сукупність повноважень,
«якими не володіють ні федеральний уряд,
ні штати» [5, c. 1938].
На додаток до простих текстових та історичних доказів, аргументи, що звучать
у конституційній структурі, також обґрунтовують трактування Десятої поправки як
резерву певних повноважень для народу чи
населення. Конституція США починається з
проголошення того, що «Ми, Народ США…
» і послідовно посилається на права людей
[9, с. 749]. Десята поправка, розглянута на
цьому тлі, виражає «трикутні відносини між
федеральним урядом, урядами штатів і народом» [10, с. 551- 565].
Висновки
Доктрина американської локальної демократії почала формуватися ще за часів
перебування американських території в колоніальному володінні Британської імперії.
Саме правові положення Британської імперії закріпили основи локальної демократії,
які продовжили своє оформлення під час
Війни за незалежність США 1775-1783 років
та були остаточно кристалізовані в Конституції США та Десятій поправці до неї, яка
закріпила компетенцію штатів по відношенню до федеральної юрисдикції країни. Крім
того, Десята поправка закріпила поняття
«народу» як невід’ємного суб’єкта здійснення локальної демократії.
У дослідженні проведено аналіз історико-правових засад формування доктрини
американської локальної демократії та визначено фактори, які дозволили визначити
умови, за яких цей вид демократії зміг бути
втіленим у життя в США. Ці знання дозволяють краще зрозуміти поняття локальної

демократії, а також визначають специфіку,
яка повинна враховуватись при розвитку
локальної демократії в інших країнах, у тому
числі й в Україні. У першу чергу, слід розуміти, що американська доктрина локальної демократії була сформована не певними
нормативними положеннями, її фундаментом є історичні та політичні умови, у яких
опинилися британські колонії в Америці.
Це розуміння представницької демократії
протягом декількох століть вкорінювалося
у свідомості населення, а правові положення лише відображали поступовий розвиток
інституту локальної демократії, продиктований вимогами суспільства.
Таким чином, американське суспільство
на момент Війни за незалежність, прийняття Конституції вже мало певне сформоване розуміння демократії, яке охоплювало
не лише категорію прав, але й категорії
обов’язків та відповідальності, які несе кожен громадянин у цій системі управління.
Відповідно, спроби реалізувати цю систему управління в інших країнах не знайшли
успіху, оскільки право не може створювати
суспільні відносини, які не є природними та
історично обумовленими для конкретного
суспільства. Оскільки таке суспільство буде
не здатним зрозуміти необхідність таких інститутів і, не маючи можливості зрозуміти
їх, викривлятиме їх.
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Huluiev Ruslan Huseynovych
THE HISTORICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE AMERICAN LOCAL DEMOCRACY DOCTRINE
In the research were analyzed the historical
and legal basis of the formation of the American local democracy doctrine and identified the
factors which helped to determine the conditions under which this type of democracy was
implemented in the United States. This knowledge allows researchers to have a better understanding of the American concept of the local
democracy, as well as determines the specifics
that should be taken into account regarding
the development of the local democracy in other countries, including Ukraine.
The doctrine of the American local democracy began to take shape during the colonial
possession of the British Empire. It was the legal provisions of the British Empire that legitimized the foundations of the local democracy
in America, which continued its formation during the American Revolutionary War (17751783) and were finally crystallized in the U.S.
Constitution and the Tenth Amendment to it.
Thus, American society at the time of the
War of Independence, the adoption of the Constitution, already had a certain understanding
of democracy, which covered not only the category of rights, but also the categories of obligations and responsibility. Accordingly, attempts
to implement this system of government in other countries have failed, because the law cannot
create social relations that are not natural and
historically determined in a particular society.
Key words: representative assembly, local
democracy, republic, form of government, US
Constitution, human rights, federalism, decentralization, local competence.
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В статье рассматривается определение
понятия «пытки» определениями: 1) бесчеловечного обращения; 2) обращения, унижающего достоинство; 3) бесчеловечного наказания;
4) наказания, унижающего достоинство;5) пытки (итог которых: побои, инвалидности, смерти). Авторы исследуют нарушение
статьи 3 Конвенции сквозь призму каждого
признака, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека и его толкование. Такой подход и системный анализ дает
возможность более полно охарактеризовать
нарушение «Запрещения пыток» и понять
подход Суда к рассмотрению жалоб заявителей. Проведен значительный анализ решений
ЕСПЧ. Определены толкования терминов
«бесчеловечное обращение», «минимальный
уровень жестокости», «поведение, унижающее
достоинство».
Мета
Розглянути статтю 3 Конвенції про захист прав та основоположних свобод («Заборона катування») у контексті ключових
ознак поняття «катування». Проаналізувати
рішення Європейського суду з прав людини
на предмет того, що саме визнається порушенням статті 3. Звернути увагу на ключові
рішення та підходи Суду. Дослідити види
поводження чи покарання, заборонених
статтею 3 Конвенції.
Статтею 3 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі –
Конвенція) проголошено: «Нікого не може
бути піддано катуванню або нелюдському

чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Щодо заборони катування не передбачено жодних винятків і
скорочень, навіть у разі крайньої суспільної
необхідності, воєнного або надзвичайного
стану, що загрожує життю нації» [1]. Передбачено матеріальні (встановлення відповідальності державних органів за жорстоке
поводження з особами, які тримаються під
вартою) та процесуальні (непроведення
ефективного розслідування; уникнення
покарання представниками державних
органів, відповідальних за таке жорстоке
поводження) аспекти порушень статті [2].
З аналізу рішень Європейського суду з
прав людини (далі – ЄСПЛ) випливає, що підставою для застосування статті 3 Конвенції є
досягнення «мінімального рівня жорстокості»,
задля доведення якого достатньо лише констатації такого прояву. Ця міра є відносною
та залежить від обставин справи (зокрема,
тривалість жорстокого поводження, характер
лікування), фізичних та психічних наслідків,
а також від віку, статі, стану здоров’я жертви.
У практиці ЄСПЛ розроблено наступні
ознаки поняття «катування»: 1) нелюдське
поводження; 2) поводження, що принижує
гідність; 3) нелюдське покарання; 4) покарання, що принижує гідність; 5) катування
(метою якого є фізичні вади, інвалідність,
смерть). Від першого до п’ятого пункту, відповідно, збільшується інтенсивність страждань потерпілого. На нашу думку, застосування статті 3 Конвенції доречно розглядати саме через призму зазначених ознак.
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Нелюдське поводження тлумачиться як
поводження, що спеціально заподіює жорстокі фізичні або психічні страждання, які
в конкретній ситуації є невиправданими.
«Принизливе» поводження або покарання грубо принижує людину перед іншими людьми або змушує її діяти проти своєї
волі або совісті. «Нелюдське поводження»
не є катуванням, бо немає достатньої інтенсивності або мети. Суд визнав поводження
«нелюдським», яке є навмисним, застосовувалося впродовж декількох годин поспіль і
призводило або до фактичного заподіяння
тілесних ушкоджень, або до сильних фізичних і моральних страждань. Багато випадків нелюдського поводження виникали
в контексті утримання під вартою, де потерпілі піддавалися жорстокому поводженню, яке хоч і було суворим, але не такого
ступеня інтенсивності, щоб кваліфікувати
його як катування. Суд також постановив,
що погрози фізичної розправи з боку співробітників поліції з метою встановлення
місцезнаходження зниклої безвісти дитини може за певних обставин прирівнюватися до нелюдського поводження (Gafgen
проти Німеччини). Воно також може застосовуватися до типу поведінки поза межами утримання під вартою, де потерпілі
піддаються умисним жорстоким діям, які
залишають їх у вкрай пригніченому стані.
У рішенні, ухваленому 5 квітня 2005 р. у
справі «Невмержицький проти України» »
[12], ЄСПЛ постановив, що було порушено
ст. 3 Конвенції, що виявилось у:
- примусовому годуванні заявника;
- неналежних умовах тримання заявника під вартою,
- ненаданні йому потрібної медичної допомоги.
За обставинами справи, посилаючись на
ст. 3 Конвенції, заявник оскаржував умови
перебування під вартою, зокрема в одиночній камері. Він також скаржився на те, що
його силоміць годували й не надали належної медичної допомоги. Суд дійшов висновку про те, що неналежне поводження із заявником мало місце та постановив, що умови, в яких утримували п. Невмержицького,
були такими, що принижували його гідність.
Отже, мало місце порушення ст. 3 КонвенÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

ції. Суд надав особливого значення тому
факту, що заявника помістили в одиночну
камеру, умови тримання в якій повністю суперечили стандартам поводження із затриманими, що покладені в основу ст. 3 Конвенції. Суд зазначив, що медичні висновки у
справі свідчать про те, що заявник заразився різними хворобами шкіри та однозначно
встановив, що загалом здоров’я п. Невмержицького істотно погіршилося. Суд постановив, що антисанітарія настільки шкідливо
позначилася на здоров’ї заявника, що її слід
кваліфікувати як поводження, що принижувало людську гідність. Стосовно примусового годування заявника Суд указав, що такий
медичний захід, як примусове годування, у
принципі не вважається поводженням, котре принижує людську гідність. Проте його
застосування повинно обов’язково відповідати певним умовам: має бути однозначно
встановлена необхідність його застосування; воно має відповідати певним процедурним гарантіям; спосіб такого примусового
годування не повинен перевищувати ту
межу суворості, на яку Суд вказував у своїх
попередніх рішеннях з цього питання. Суд
також зазначив, що Уряд не зміг довести
необхідність застосування до заявника цього заходу з медичних міркувань. Не було
жодним чином взято до уваги наполегливу
і свідому відмову заявника від вживання їжі.
Тому Суд дійшов висновку, що примусове
годування заявника не відповідало меті найкращого забезпечення його інтересів і було
свавільним. Суд припустив, що спосіб примусового годування відповідав вимогам відповідної інструкції про застосування такого
заходу. Проте Суд зауважив, що застосування таких обмежувальних засобів, як наручники, роторозширювач, а також гумова
трубка, призначена для встромляння у стравохід, може бути визнаним катуванням у розумінні ст. 3 Конвенції, особливо у випадку,
коли ці засоби застосовуються силоміць для
подолання опору пацієнта. Насильне застосування відповідних обмежувальних засобів
під час такого годування становили суворе
поводження того рівня, що має бути кваліфікований як катування. Ненадання належного лікування також було поводженням,
яке принижувало людську гідність заявни-
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ка. У справі «Квашко проти України» [13],
щодо відсутності своєчасної медичної допомоги для позивача, що перебував під вартою, ЄСПЛ повторно визнав, що проблеми,
пов’язані з умовами утримання під вартою
та відсутністю належної медичної допомоги
в українських ізоляторах, мають структурний характер.
Поводження вважається таким, що принижує гідність, у розумінні статті 3, якщо
воно принижує або ображає людину, виявляючи неповагу до людської гідності або
принижуючи її, або коли воно викликає почуття страху, занепокоєння або неповноцінності, що можуть зламати психічний та фізичний спротив людини [3].
У постанові Великої палати у справі
«Свинаренко і Сляднєв проти Росії» ЄСПЛ
встановив порушення статті 3 Конвенції - у
зв’язку з триманням заявників у залі суду в
металевій клітці. Заявники скаржилися, що
під час їх тримання під вартою вони виглядали перед судом присяжних немов «мавпи
в зоопарку» і піддалися принизливому поводженню, що ображає їх честь і гідність.
Заявники стверджували, що тримання підозрюваних та обвинувачених, взятих під
варту, у металевих клітках у залі судових
засідань було загальною практикою, що застосовувалася незважаючи на індивідуальні обставини справи, природу відповідного правопорушення та незалежно від того,
чи мала особа судимість у минулому. Уряд
стверджував, що тримання обвинувачених у
металевій клітці в залі суду було звичайною
мірою безпеки та у влади не було наміру піддавати заявників тортурам, принижувати
їх та завдавати їм фізичних або моральних
страждань. Це рішення стало поштовхом
для заміни металевих кліток на скляні кабіни. ЄСПЛ зазначає, що скляні кабіни не
виглядають так жорстко, як металеві клітки, один лише вид яких здатний створити
у глядачів несприятливе враження про підсудного і викликати в ньому почуття приниження, безпорадності, страху, болю і власної
неповноцінності.
У рішенні по справі «Корбан проти
України» ЄСПЛ зазначив, що оскільки кримінальні провадження щодо заявника широко висвітлювалися не лише у національ-

них, а й у міжнародних засобах масової інформації, то його тримання у металевій клітці під час судових засідань мало об’єктивно
принижуючий характер.
Зазначені рішення стосуються металевих кліток, проте скляні кабіни не є очевидно позитивною зміною. Підтвердженням є
cправа «Ярослав Бєлоусов проти Росії». Заявник скаржився, що перебуваючи в кабіні,
йому було важко брати участь у судовому
засіданні і спілкуватися зі своїм адвокатом.
Але Суд не визнав порушення статті 3 щодо
цієї частини скарги. На нашу думку, дійсною
проблемою є не сам факт тримання у скляній кабіні, а ті незручності, що виникають в
особи, чи то комунікація із захисником, чи
то порушення принципу конфіденційності
загалом.
У своїх рішеннях ЄСПЛ також звертає
увагу на умови тримання ув’язнених, зазначаючи, що держава повинна вживати заходів до того, щоб особу тримали під
вартою в умовах, які сумісні з повагою до
людської гідності. При цьому форми і методи реалізації цього запобіжного заходу
не повинні завдавати страждання більш
високого ступеня, ніж той рівень страждань, який неминуче пов’язаний із самим
фактом позбавлення волі. А здоров’я і благополуччя таких осіб - з урахуванням практичних вимог режиму позбавлення волі [7].
У рішенні по справі «Майзит проти РФ»
із наданих Суду матеріалів стало відомо,
що в будь-який проміжок часу на кожного
ув’язненого припадало менше 2 кв. м. Таким чином, на думку ЄСПЛ, камери були
переповнені, що само по собі є питанням
про дотримання статті 3 Конвенції. Суд
встановив, що умови тримання заявника під
вартою, зокрема, надмірна переповненість
камери і тривалість терміну тримання заявника під вартою в таких умовах є поводженням, що принижує гідність. Слід зазначити, що Європейський комітет з питань запобігання тортур, нелюдського та
такого, що принижує гідність поводження
чи покарання прийняв площу в 7 кв. м на
ув’язненого як зразковий бажаний стандарт
для облаштування камер для ув’язнених.
Стаття 3, безумовно забороняє «нелюдське» чи «таке, що принижує гідність» по-
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карання, маючи на увазі відмінність між таким покаранням і покаранням взагалі. На
думку Суду, для того, щоб покарання було
«таким, що принижує гідність» і порушувало статтю 3, пов’язані з ним образа чи приниження, мають сягати особливого ступеня
і відрізнятися від звичайного елемента приниження, згаданого у попередньому абзаці.
Оцінка його, за станом речей, відносна: вона
залежить від усіх обставин справи і від характеру й обставин покарання та способу й
методу його виконання.
Суд зазначає, що не насильство або інші
види поводження, що спричиняють певні
незручності або страждання, становлять
погане поводження, а поводження, що має
певні додаткові характеристики. Дві основні
із них є неправомірність та непомірність.
У справі Marcello Viola v. Italy [14] щодо
нелюдського або такого, що принижує гідність, покарання стосувалася в’язня, який
відбуває довічне ув’язнення та повинен
був співпрацювати з органами влади у боротьбі з мафією для того, щоб отримати
перегляд свого вироку та можливість звільнення. Заявник був засуджений у різних
судових процесах за злочини, пов’язані з
мафією, у тому числі за активне керівництво кланом мафії, викрадення людей та
вбивство. Після закінчення другого судового провадження суд засудив його до довічного ув’язнення. Відповідно до статті 3
Конвенції Суд стверджував, що його вирок
до довічного ув’язнення було неможливо
зменшити, оскільки до нього був застосований режим довічного ув’язнення, у зв’язку
зі злочинами, за які його було засуджено.
Він стверджував, що інші категорії в’язнів,
які відбували вироки, якими було призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, мали перспективу звільнення
після фактичного відбуття ними 26 років
призначеного покарання, і користувалися
можливістю звільнення до закінчення цього строку покарання демонструючи свою
можливість до реінтеграції в суспільство.
Посилаючись на відповідні положення
Кримінального кодексу, заявник стверджував, що він міг працювати тільки із метою
реабілітації і, таким чином, скористатися
переглядом судом свого вироку та перспекÏðàâî.ua ¹ 1, 2021

тивою звільнення, лише якщо йому вдасться спростувати встановлену законом презумпцію, що він вже не має жодних зв’язків
з мафією, і тому вже не вважається небезпечним. Для цього, за його словами, йому
довелося співпрацювати з органами влади
і стати донощиком, поставивши своє життя
і життя своєї сім’ї під загрозу помсти. Суд
прийняв рішення на користь заявника і
встановив порушення статті 3 Конвенції з
огляду на те, що застосований до нього режим ухвалення вироку становив надмірне
обмеження його права відповідно до Конвенції на перегляд судового рішення про
довічне ув’язнення з можливістю подальшого його звільнення.
ЄСПЛ визнає, що вкрай непропорційний
вирок порушує статтю 3 Конвенції [9]. У
практиці Суду встановлено, що вибір державою конкретної системи кримінального судочинства, включаючи механізми перегляду та звільнення покарань, у принципі виходить за рамки нагляду, який Суд здійснює
на європейському рівні, за умови, що система не суперечить принципам, викладеним
у Конвенції [10]. Також Суд звертає увагу,
що не вирішує, який відповідний строк тримання під вартою має застосовуватися до
певного правопорушення та не проголошує
відповідну тривалість тримання під вартою.
Договірні держави залишаються вільними
у призначенні довічного позбавлення волі
повнолітнім правопорушникам за особливо
тяжкі злочини, такі як вбивство, у такому
випадку таке покарання сумісне зі статтею
3. Проте слід враховувати наступні важливі
аспекти.
Суд наголосив би, що жодне питання
статті 3 не виникає, якщо довічний в’язень
має право (згідно з національним законодавством) на звільнення, але йому відмовляють на підставі того, що він продовжує
становити небезпеку для суспільства (за
Конвенцією держави зобов’язані вживати
заходів для захисту громадськості від насильницьких злочинів, а Конвенція не забороняє державам піддавати особу, засуджену
за тяжкий злочин, невизначеного покарання, що дозволяє продовжувати затримання
злочинця там, де це необхідно для захисту
громадськості [11] ).

164

Ñîñíèöüêà Ê., Âîðîøèëîâà Ä. - Çàáîðîíà êàòóâàííÿ êð³çü ïðèçìó ð³øåíü ªÑÏË

Таким чином, аби довічне ув’язнення залишалося сумісним зі статтею 3, має існувати
можливість скорочення покарання у сенсі
перегляду, який дозволяє національним
органам влади розглянути питання про те,
чи відбулися зміни у довічно ув’язненому,
настільки вони значні, і який прогрес у напрямку реабілітації був досягнутий під час
відбування покарання. З чого випливає,
що там, де національне законодавство не
передбачає можливості такого перегляду,
покарання у вигляді довічного позбавлення волі не відповідає стандартам статті 3
Конвенції.
У рішенні по справі «Мюррей проти Нідерландів» заявник був оглянутий
психіатром, який поставив йому діагноз:
відсталий, інфантильний та самозакоханий
молодий чоловік, структура характеру якого
- наявність серйозних розладів психопатичного характеру. Лікар порекомендував тривале інституційне лікування. ЄСПЛ зазначає
що покарання, призначене заявнику, не
передбачало проходження ним лікування.
Суд встановлює, що держави зобов’язані надавати затриманим, які страждають на проблеми зі здоров’ям, включаючи проблеми з
психічним здоров’ям, належну медичну допомогу. Лікування було передумовою для
того, щоб заявник мав можливість просуватися до реабілітації, зменшуючи ризик повторного вчинення злочину. Відповідно, поставало питання фактичної скорочуваності
довічного ув’язнення. З чого Суд зробив
висновок, що довічне покарання заявника
не було фактично зменшуваним, як вимагає
стаття 3.
Катування як юридичний термін має
власний правовий зміст. Суд чітко розмежовує використання термінів: “катування”
та “нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження” (“Dikme проти Туреччини”)[15]. Суд зауважив, що до навмисного
нелюдського поводження, що спричиняє
дуже сильні та жорстокі страждання, має застосовуватися особливе покарання. З цього
приводу Суд посилався на статтю 1 Резолюції 3452 (XXX), прийнятої Генеральною
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй
9 грудня 1975 року, яка визначає, що “катування є обтяжуючим і навмисним видом

жорстокого, нелюдського або такого, що
принижує гідність, поводження чи покарання”.
Також Суд визначив елементи, які характеризують поводження чи покарання
як катування та частково погодився із визначенням, наведеним у Конвенції проти
катувань Організації Об’єднаних Націй, що
набрала чинності 26 червня 1987 року (“Akkoc проти Туреччини”).[16],
У статті 1 Конвенції зазначено, що термін “катування” означає будь-яку дію, якою
будь- якій особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи
відомості чи визнання, покарати її за дії, які
вчинила вона або третя особа чи у вчиненні
яких вона підозрюється, а також залякати
чи примусити її або третю особу, чи з будьякої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду.
Тому слід виділити три основні елементи, які становлять катування:
- заподіяння сильного фізичного чи морального болю або страждання;
- навмисне заподіяння болю;
- переслідування конкретної мети, наприклад, одержання відомостей, покарання
чи залякування.
Справа «Селмуні проти Франції» [17], в
якій ЄСПЛ став на бік скаржника та визначив, що він був підданий психологічному
насильству. Дії, на які скаржився заявник,
були спрямовані на те, щоб викликати в
нього почуття страху та власної нікчемності,
зрештою, щоб принизити його і, можливо,
зламати фізично й морально. Суд постановив, що справа дає достатньо серйозних підстав для того, щоб зробити висновок про
нелюдське і таке, що принижує людську
гідність, поводження із затриманим. Втім, у
цій справі суд спробував з’ясувати, чи «біль
і страждання», завдані Селмуні, можна визначити словом «жорстокі» у значенні статті 1 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти катувань, яка набрала чинності
1987 року. Суд вважав, що так само, як «мінімальна жорстокість», що дає підстави для
застосування статті 3, ця «міра жорстокості»
є відносною; вона залежить від обставин
справи, таких, як тривалість жорстокого по-
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водження, його фізичні або психічні наслідки та, у деяких випадках, від статі, віку, стану здоров’я жертви тощо. Все ж ЄСПЛ визнав доведеним факт, що фізичне і психічне
насильство, вчинене проти заявника, було
особливо жорстоким і принизливим. Таке
поводження слід вважати актами катування,
як воно розуміється у статті 3 Конвенції.
Висновок
Отже, у контексті вищевикладеного доцільно зазначити, що стаття 3 Конвенції
містить одну з найголовніших цінностей демократичних суспільств. Навіть за найбільш
складних обставин, таких, як боротьба з тероризмом або з організованою злочинністю,
Конвенція забороняє в абсолютному виразі
тортури чи нелюдське або принизливе поводження чи покарання та не передбачає
винятків і скорочень, навіть у разі крайньої
суспільної необхідності, воєнного або надзвичайного стану, що загрожує життю нації».
Стаття 3 Конвенції складається із матеріальних та процесуальних аспектів. Доцільно
розглядати порушення статті 3 з огляду на
наступні ознаки: 1) нелюдське поводження;
2) поводження, що принижує гідність; 3) нелюдське покарання; 4) покарання, що принижує гідність; 5) катування (метою якого є
фізичні вади, інвалідність, смерть).
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АНОТАЦІЯ
Стаття охоплює визначення поняття
«катування» через ознаки: 1) нелюдського
поводження; 2) поводження, що принижує
гідність; 3) нелюдського покарання; 4) покарання, що принижує гідність; 5) катування
(метою якого є фізичні вади, інвалідність,
смерть). Автори досліджують порушення
статті 3 Конвенції крізь призму кожної з
ознак, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини та його тлумачення.
Такий підхід та системний аналіз надає змогу
більш повно охарактеризувати порушення «Заборони катування» та зрозуміти підхід суду до
розгляду скарг заявників. Проведено значний
аналіз рішень ЄСПЛ. Визначено тлумачення
термінів «нелюдське поводження», «мінімальний рівень жорстокості», «поводження, що
принижує гідність».
Ключові слова: катування, рішення,
ЄКПЛ, ЄСПЛ, нелюдське поводження, приниження гідності, нелюдське покарання, фізичні страждання, психологічні страждання,
жорстоке поводження.

SUMMARY
This scientific article is devoted to studying the Article 3 of the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms and its interpretation. It is an absolute right that cannot be restricted.
The article says that “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.” Attention is drawn to the signs of the concept of
torture, namely: 1) inhuman treatment; 2) degrading
treatment; 3) inhuman punishment; 4) punishment
that degrades dignity; 5) torture (the purpose of which
is physical disabilities, disability, death). In our opinion,
it is appropriate to consider the application of Article 3
of the Convention precisely through the prism of these
features, as they are key elements of the application of
Article 3 ECHR in practice and help to distinguish it
from the other violations. Particular attention is paid
on the issue of “minimum level of cruelty”, its interpretation and application. This direction is also supplemented by the studying of ECHR decisions, namely:
“M.S.S. v. Belgium and Greece”, “Svinarenko and
Slyadnev v. Russia”, “Korban v. Ukraine”, “Aggerholm
v. Denmark”, “Kalashnikov v. Russia”, “Maizit v.
Russia”, “Vinter and others v. The United Kingdom”,
”Kafkaris v. Cyprus”, “Т. v. the United Kingdom”,
“Nevmerzhytsky v. Ukraine”, “Kvashko v. Ukraine”,
“Marcello Viola v. Italy”, “Dikme v. Turkey”, “Akkoc v.
Turkey”, “Selmuni v. France”.
It has been found that that Article 3 of the Convention contains one of the most important values of democratic societies. Even in the most difficult circumstances,
such as the fight against terrorism or organized crime,
the Convention prohibits, in absolute terms, torture or
inhuman or degrading treatment or punishment and
does not provide for exceptions or reductions, even in
cases of extreme public necessity, martial law or emergency. The Article 3 of the Convention also consists of
substantive and procedural aspects. The purpose of this
article is to consider Article 3 of the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the context of the key features of the concept
of “torture”. And an analysis of the judgments of the
European Court of Human Rights for what is considered as a violation of Article 3. Pay attention to the key
decisions and approaches of the Court. Investigate the
types of conduct or punishment prohibited by Article 3
of the Convention.
The main aim of the article is analyzation of
studying the elements of Article 3 of the ECHR, for
a detailed interpretation and broader understanding
through the prism of its application in practice.
The optimal methodological basis for determining
the signs of torture and interests protected by the Convention will be its integrative legal model, based on the
protection of rights and legitimate interests as a sectoral
legal institution that takes into account substantive and
procedural aspects of human rights protection and covers its substantive, procedural and non-procedural elements and combine static and dynamic protection states.
Key words: torture, decision, ECHR, ECHR, inhuman treatment, humiliation, inhuman punishment,
physical suffering, psychological suffering, ill - treatment.
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