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УДК 342.7+343.54
Гендерна парадигма освітнього комплексу
Автор: Тунтула Олександра Сергіївна,
канд. юрид. наук, доцент,
заступник завідуючого кафедрою
цивільного та кримінального права і процесу юридичного факультету
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили, м. Миколаїв
Гендерна парадигма будь-якого вищого навчального закладу чи освітнього
комплексу (далі – Освітнього комплексу),1 тобто положення із попередження,
виявлення, припинення та іншого подолання сексуальних домагань та інших
протиправних діянь та сексизму на основі статевих та інших пов’язаних з ними
ознак, а також гендерних зловживань (далі – Гендерна парадигма), ґрунтується на
міжнародному та вітчизняному законодавстві України в сфері забезпечення
гендерної рівності та протидії дискримінації, зокрема, Конституції України [1],
Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права [2], Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод та Протоколах до неї [3],
Європейської соціальної хартії [4], Європейської конвенції про запобігання
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню [5], Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують гідність, видів поводження і покарання [6], Конвенції Ради Європи
про заходи щодо протидії торгівлі людьми [7], Конвенції Ради Європи про захист
дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства [8], Конвенції Ради
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) [9], Рекомендації CM/Rec
(2019) 1 Комітету міністрів Ради Європи від 27 бер. 2019 р. «Запобігання та
боротьба з сексизмом» [10], Кодексі про адміністративні правопорушення України

1

Гендерна парадигма – це система цінностей, принципів та положень, що створюють принципово нову якість
розуміння, забезпечення та реалізації гендерної рівності та оперативного попередження. виявлення,
припинення та іншого подолання сексуальних домагань та інших протиправних діянь на основі статевих та
інших пов’язаних з ними ознак у будь-якому вітчизняному вищому навчальному закладі чи іншому освітньому
комплексі, так й в українській державі у цілому, що можуть бути впроваджені у будь-якій країні світу.
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(далі – КпАП України) [11], Кримінальному кодексі України (далі – КК України) [12],
Законах України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
[14], «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні [15], і «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» [16], а також постанові Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти
статевої свободи та статевої недоторканості особи» 30 трав. 2008 р., № 5 (далі –
Постанова Пленуму) [17], та на дійсної Гендерної парадигми.
Загальні положення
Освітній комплекс засуджує гендерне насильство, у т. ч. сексуальні
домагання на робочому місці та в освітньому процесі, а також у домашньому та
будь-якому іншому середовищі2 і зобов’язується сприяти подоланню вказаних
правопорушень, невідкладно направляючі в територіальні підрозділи Національної
поліції України звернення про внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань
відомості про наявні ймовірні чи достовірні відомості про готування до вчинення чи
тривання або вчинення сексуальних та пов’язаних з ними інших правопорушень,
передбачених:
– ст. 173-2 «Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі,
невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого
тимчасового перебування» КпАП України, тобто про вчинення домашнього
насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь
(дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру
(застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи
чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які
потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи
була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само
невиконання

термінового

заборонного

припису

2

особою,

стосовно

якої

він

Оскільки такого роду обставини можуть стати причиною чи умовами до вчинення кримінальних та інших
правопорушень, пов’язаних із сексуальними домаганнями або з іншими проявами порушень гендерної
рівності в Освітньому комплексі або негативно відобразитися на якості результатів освітньої діяльності
університетського чи іншого Освітнього комплексу з потерпілими від такого роду правопорушень.
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винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної
поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення [11];
– ст. 152 «Зґвалтування» КК України, тобто вчинення дій сексуального
характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло
іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета,3 б ез
добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування) [12], коли згідно примітки до
даної статті згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного
волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин4 [12];
– ст. 153 «Сексуальне насильство» КК України, тобто вчинення будь-яких
насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло
іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство) або
вказані діяння, що вчинені щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої
особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах,

3

У даному випадку замість вкрай непрофесійного вислову «або будь-якого іншого предмета» більш
правильно розуміти «будь-якого іншого органу чи частини тіла людини або будь-якого предмету та/чи
пристрою та/або механізму та/чи прибору». Генеталії – це не предмет, а орган людини, тоді як «вчинення дій
сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої
особи» може бути здійснене з вказаною метою за допомогою не лише геніталій, а й інших органів чи частин
тіла людини : пальцями рук, кулаком тощо; або за допомогою предмету (суцільного твердого тіла чи твердого
тіла, що складається із двох і більше частин, що відносно один одного не можуть здійснювати механічні
переміщення), пристрою (твердого тіла, що складається із двох і більше частин, що відносно один одного
можуть здійснювати нескладні механічні переміщення), механізму (твердого тіла, що складається із двох і
більше частин, що відносно один одного можуть здійснювати складні механічні переміщення) та/чи прибору
(твердого тіла, що складається із двох і більше частин, що відносно один одного можуть здійснювати як
складні механічні переміщення, так й інші види руху у просторі).
4

Більш правильно за добровільну згоду при оцінці відсутності ознак зґвалтування чи сексуального насильства
розцінювати згоду, що виникає на основі лише кохання та/чи статевого потягу. А тому отримання послуг
проституток або вступ у статеві відносини за ті чи інші привілеї в освітньому у процесі та за будь-яких інших
обставин, що не ґрунтуються зі сторони потерпілої особи на коханні та/чи статевому потязі, означає
зґвалтування чи сексуальне насильство. При цьому вчинення діянь, передбачених ч. 1 ст. 152 і ч. 1 ст. 153 КК
України, щодо неосудної особи або особи, яка не досягла 14-річного віку, означає вчинення відповідно
зґвалтування чи сексуального насильства незалежно від згоди потерпілої особи та наявності в згоді вказаних
ознак добровільності» [12]. Більш того, поєднання у ч. 1 та ін. ст. 152 КК України природних і неприродних
форм зґвалтування (що мають достатньо різний рівень суспільної небезпеки і дана обставина вимагає
відповідної градації покарань в окремих частинах даної статті) та відсутності їх розмежування щодо звичайних
потерпілих та гомосексуалістів (адже розуміння природності и неприродності форм зґвалтування у цих
категорій потерпілих зовсім різна) [12], також свідчить про вкрай низький рівень юридичної компетентності та
професійності розробників даного законопроекту і законодавців. які його реалізували.
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або щодо особи у зв’язку з виконанням цією особою службового, професійного або
громадського обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у
стані вагітності [12].
За наявності відповідної мети зґвалтування чи сексуальне насильство
можуть утворювати ідеальну сукупність із правопорушеннями, передбаченими:
– ст. 173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу» КпАП України,
тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному,
фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у т. ч. із застосуванням засобів
електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої
особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок
чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю
потерпілого, а також вказані діяння, вчинені малолітніми або неповнолітніми
особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років або неповідомлення
керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції
України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу [11];
– ст. 126-1 «Домашнє насильство» КК України, тобто умисне систематичне
вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя
чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у
сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних
страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або
погіршення якості життя потерпілої особи [12];
– ст. 127 «Катування» КК України, тобто умисне заподіяння сильного
фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення
побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи
іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або
іншої особи відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу особу за дії,
скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа підозрюється, а
також з метою залякування чи дискримінації його або інших осіб, а також вказані
діяння, вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості5 [12].

5

Згідно ст. 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання, 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
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Іншими статевими кримінальними правопорушеннями, обов’язок із надання
необхідної допомоги у подоланні яких охоплюється дійсною Гендерною парадигмою
Освітнього комплексу, в т. ч. шляхом звернення до територіальних органів
Національної поліції про внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань
відповідних відомостей, також передбачені:
– ст. 154 «Примушування до вступу в статевий зв'язок» КК України, тобто
примушування особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального
характеру з іншою особою або примушування особи без її добровільної згоди до
здійснення акту сексуального характеру з особою, від якої потерпіла особа
матеріально або службове залежна, або поєднані з погрозою знищення,
пошкодження або вилучення майна потерпілої особи чи її близьких родичів, або з
погрозою розголошення відомостей, що ганьблять її чи близьких родичів [12];
– ст. 155 «Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку»
КК України, тобто природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не
досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, а також вказані
діяння, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено
обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього6 [12];
– ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» КК України, тобто вчинення розпусних
дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку7 [12].

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 будь-якої причини, що ґрунтується на
дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними посадовими
особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх
мовчазної згоди. В цей термін не включаються біль або страждання, що виникли внаслідок лише законних
санкцій, невіддільні від цих санкцій чи спричиняються ними випадково» [6].
6
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 3 «Визначення основних термінів Кодексу» Кримінального процесуального кодексу
України (далі – КПК України), близькі родичі та члени сім’ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха,
син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук,
правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або
піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та
обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі [18].
7
Згідно п. 17 Постанови Пленуму, «розпутні дії повинні мати сексуальний характер і можуть бути у виді
фізичних дій або інтелектуального розбещення.
Такі дії спрямовані на задоволення винною особою статевої пристрасті або на збудження у неповнолітньої
особи статевого інстинкту.
Під фізичними розпусними діями слід розуміти оголення статевих органів винної чи потерпілої особи,
непристойні доторкання до статевих органів, які викликають статеві збудження, навчання статевим
збоченням, імітація статевого акту, схиляння або примушування потерпілих до вчинення певних сексуальних
дій між собою, вчинення статевих зносин, акту онанізму у присутності потерпілої особи тощо.
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Виявлення, припинення, розкриття та інше подолання
інших проявів сексизму та гендерних зловживань8
Дійсною Гендерною парадигмою Освітнього комплексу передбачена система
дій з виявлення, припинення, розкриття та іншого подолання:
1. Інших, окрім вказаних вище кримінальних та інших статевих та пов’язаних з
ними

інших

правопорушень

–

сексизму,

під

яким,

згідно

Рекомендації

Інтелектуальними розпусними діями є, зокрема, ознайомлення потерпілої особи із порнографічними
зображеннями, відеофільмами, цинічні розмови з нею на сексуальні теми тощо.
Використання в ході вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного
характеру кваліфікується за сукупністю відповідних злочинів.
Розпусні дії щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, можуть відбуватися як за її згодою, так і з
застосуванням до неї фізичної сили з метою примушення її до вчинення певних дій сексуального характеру.
Якщо розпусним діям передували або вони супроводжувалися нанесенням побоїв чи мордуванням,
тілесними ушкодженнями або погрозою вбивством, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю відповідних
злочинів.
Розпусні дії можуть бути вчинені особою чоловічої статі щодо особи жіночої статі і навпаки, а також між
особами однієї статі, але у всіх випадках потерпілою є особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку.
Попередня поведінка потерпілої особи (зокрема, її попереднє статеве життя) на кваліфікацію дій винної особи
за розбещення неповнолітніх не впливає» [17].
8
В основу викладу даного і наступного матеріалу дійсної публікації покладені відповідні положення Політики
попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НАУКМА [13], що невиправдане побудовані на
дотриманні вимог лише закону України «Про звернення громадян», згідно ч. 1 ст. 8 «Звернення, які не
підлягають розгляду та вирішенню» якого, письмове звернення без зазначення місця проживання, не
підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним
і розгляду не підлягає [19]. У той же час, звернення громадян, пов’язані із сексуальними домаганнями.
сексизмом та гендерними зловживаннями, як правило, стосуються інтимних сторін громадян і тому
вимагають порядку розгляду звернень, по-перше. в режимі дії чіткої заборони розголошення без згоди
потерпілого всіх тих відомостей, що стали відомі у процесі розгляду звернень, а, по-друге, в порядку розгляду
звершень, аналогічному порядку розгляду звернень за вимогами розд. VIII «Захист викривачів» закону
України «Про запобігання корупції» і. перш за все, ст. 53-1 «Забезпечення умов для повідомлення інформації
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону»,
ст. 53-2 «Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача» та ін. [20], в редакції закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» [21].
Застосування аналогії із вказаними вимогами законів стосовно звернень з приводу й діянь із сексуальних
домагань та/чи сексизму та/або гендерних зловживань обумовлює необхідність визнання обов’язку
адміністрації Освітнього комплексу приймати будь-які. у т. ч. й анонімні звернення, аби тільки такого роду
звернення містили в собі відомості про ймовірні чи достовірні діяння із сексуальних домагань та/чи сексизму
та/або гендерних зловживань, що вже вчинені, тривають або лише готуються, що може бути перевірене. При
цьому викривач такого роду діянь повинен мати право цілком самостійно обирати канали звернень :
внутрішні (керівництву Освітнього комплексу), регуляторні (через створені в Освітньому комплексі шляхи
захищеного та анонімного повідомлення відомостей тим суб’єктам владних повноважень, до компетенції
яких відноситься розгляд по суті такого роду звернень) або зовнішні (шляхи звернень та інших повідомлень
викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у т. ч. через засоби масової інформації, журналістів,
громадські об’єднання, професійні спілки тощо). Викладений в даній публікації порядок розгляду такого роду
звернень концептуально має бути ретельно перероблений у відповідності й з іншими авторськими
інноваційними підходами.
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CM/Rec(2019)1 Комітету міністрів Ради Європи від 27 бер. 2019 р. «Запобігання та
боротьба з сексизмом», розуміються:
1.1. Будь-який акт, жести, візуальна репрезентація, сказані чи написані
слова, практика чи поведінка, які базуються на ідеї, що особа чи група осіб є
малозначимими через їхню стать;
1.2. Діяння і визначення, що виникають у публічній чи приватній сфері,
онлайн чи офлайн, з метою чи які мають наслідком:
- порушення гідності або прав людини чи групи людей;
- спричинення фізичної, сексуальної, психологічної, соціально-економічної
шкоди або страждання людині чи групі людей;
- створення ворожого, принизливого середовища;
- створення бар’єрів у реалізації прав для людини чи групи людей;
- підтримка і закріплення гендерних стереотипів [10].
2. Гендерних зловживань, що демонструють потенційні потерпілі від
сексуальних кримінальних та інших правопорушень та проявів сексизму, що
фактично презентує собою так звану віктимну поведінку9 і можуть проявлятися у
відвертій публічній демонстрації:
2.1.

Клозмінімізації,

тобто

такої

мінімізації

одягу,

що

суперечить

загальновизнаним нормам моралі та за будь-яких обставин може викликати
природний статевий потяг протилежної статі, в якості чого не розцінюється
відповідний, але не явно перебільшений рівень клозмінімізації у процесі тренувань
чи виступів у спортивних змаганнях (з плавання, гімнастики та ін.), циркових.
естрадних та інших художньо-самодіяльних виступів, на пляжах тощо;
2.2.

Почуттів

кохання

з

поцілунками,

обніманнями,

затисканнями,

прогладжування та іншої контактної взаємодії з власними чи сторонніми сексуально
значимими частинами тіла тощо;
2.3. Транссексуальної чи трансгендерної належності, жіночого чи чоловічого
гомосексуалізму та іншої нетрадиційної статевої належності.

9

Віктимна поведінка – це будь-яка поведінка потерпілої особи, що провокує, полегшує або будь-яким іншим
чином сприяє вчиненню щодо неї кримінального чи іншого правопорушення.
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За наявності відповідних ознак вказані діяння можуть утворювати склад
хуліганства або ідеальну сукупність із вказаним правопорушенням, передбаченим :
– ст. 173 «Дрібне хуліганство» КпАП України, тобто нецензурна лайка в
громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що
порушують громадський порядок і спокій громадян [11];
– ст. 296 «Хуліганство» КК України, тобто грубе порушення громадського
порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою
зухвалістю чи винятковим цинізмом10 [12], коли власне у формі виняткового цинізму
й можуть проявлятися діяння з сексуальних домагань чи інших проявів сексизму, а
також гендерні зловживання.
Дійсна Гендерна парадигма з попередження, виявлення, припинення,
розкриття та іншого подолання сексуальних домагань та інших протиправних діянь
на основі статевих та інших ознак, а також різних проявів сексизму та гендерних
зловживань в Освітньому комплексі застосовується під час працевлаштування,
трудових відносин, оплати праці, навчального процесу, у т. ч. проходження практик
та стажувань. а також за вказаними межами, якщо сексуальні домагання та інші
прояви сексизму та гендерні зловживання стосуються учасників освітнього
комплексу та/або можуть стати причиною чи умовою для вчинення такого роду
діянь у вказаних межах сфери діяльності Освітнього комплексу.
Загальні положення щодо звернень
з приводу діянь із сексуальних домагань, проявів сексизму та гендерних
зловживань
Звернень з приводу діянь із сексуальних домагань та/чи сексизму та/або
гендерних зловживань розглядаються в порядку, який покладах на всіх залучених
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Згідно п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хуліганство», за
ознакою особливої зухвалості хуліганством може бути визнано таке грубе порушення громадського порядку,
яке супроводжувалось, наприклад, насильством із завданням потерпілій особі побоїв або заподіянням
тілесних ушкоджень, знущанням над нею, знищенням чи пошкодженням майна, зривом масового заходу,
тимчасовим припиненням нормальної діяльності установи, підприємства чи організації, руху громадського
транспорту тощо, або таке, яке особа тривалий час уперто не припиняла, а під хуліганством, яке
супроводжувалось винятковим цинізмом, можуть бути визнані дії, поєднані з демонстративною зневагою до
загальноприйнятих норм моралі, наприклад, проявом безсоромності чи грубої непристойності, знущанням
над хворим, дитиною, особою похилого віку або такою, яка перебувала у безпорадному стані, та ін. [22].
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осіб обов’язок не розголошувати відомості, що стали їм відомі з приводу інтимних
та інших особистісних сторін життя громадян.
Адміністрація Освітнього комплексу зобов’язана приймати будь-які, у т. ч. й
анонімні звернення з приводу діянь із сексуальних домагань та/чи сексизму та/або
гендерних зловживань, аби тільки такого роду звернення містили в собі відомості
про ймовірні чи достовірні діяння із сексуальних домагань та/чи сексизму та/або
гендерних зловживань, що вже вчинені, тривають або лише готуються, що може
бути перевірене.
Викривач такого роду діянь має право цілком самостійно обирати канали
звернень:
– внутрішні (керівництву Освітнього комплексу);
– регуляторні (через створені в Освітньому комплексі шляхи захищеного та
анонімного повідомлення відомостей тим суб’єктам владних повноважень, до
компетенції яких відноситься розгляд по суті такого роду звернень):
– зовнішні (шляхи звернень та інших повідомлень викривачем через фізичних
чи юридичних осіб, у т. ч. через засоби масової інформації, журналістів, громадські
об’єднання, професійні спілки тощо).
Подання скарги через внутрішні канали
щодо проявів сексизму та гендерних зловживань
Якщо працівник/студент/батьки дитини або працівниця/студентка/батьки
дитини

Освітнього

комплексу

вважають,

що

щодо

них

чи

їх

дітей

в

університетському освітньому комплексі було порушено Гендерну парадигму, він
або вона можуть подати скаргу.
Також задля дотримання власних прав, свобод, обов’язків та інтересів особа,
яка вважає, що щодо неї мають місце сексуальні домагання чи певні прояви
сексизму та гендерних зловживань, заохочується безпосередньо та невідкладно
повідомити особу, яка вчиняє відповідні дії, про необхідність їх негайного
припинення.
Скарга подається до Комітету з попередження, виявлення, припинення.
розкриття та іншого подолання сексуальних домагань та інших проявів сексизму чи
гендерних зловживань (далі - Комітет з подолання сексизму та гендерних
зловживань), що створюється наказом генерального директора комплексу на
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підставі відповідного рішення вченої ради університету, у письмовій формі (в
електронному або паперовому вигляді) і повинна містити опис порушення права
особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти і можливі
докази, що підтверджують скаргу.
Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня,
коли повинно було стати відомо про його вчинення.
Скарга може бути надіслана на електронну поштову скриньку декана
студентів чи керівника студентського відділу кадрів/відділу кадрів або керівника
іншого відповідного освітнього підрозділу.
У названих підрозділах Освітнього комплексу, а також офісі психологаконсультанта повинні знаходитись скриньки для подання анонімних та інших
письмових скарг.
Вказані підрозділи Освітнього комплексу невідкладно (протягом робочого
дня) передають отримані скарги в Комітет з подолання сексизму та гендерних
зловживань.
Розгляд скарги через внутрішні канали
щодо сексуальних домагань
Попередні консультації зі скаржником/скаржницею
Після отримання скарги Комітетом з подолання сексизму і гендерних
зловживань

та

проведених

консультації

зі

скаржником/скаржницею

з

представниками Комітету з подолання сексизму та гендерних зловживань,
скаржник/скаржниця може обрати наступні способи вирішення ситуації щодо
сексуального домагання та інших проявів сексизму та гендерних зловживань:
1. Неформальна процедура.
2. Формальна процедура.
3. Відмова від необхідності реагування.
1. Неформальна процедура через внутрішні канали
Комітет з подолання сексизму та гендерних зловживань (представник
комітету) отримує в письмовій формі від скаржника/скаржниці уточнюючі та
додаткові деталі, пов’язані із сексуальним домаганням чи будь-якими іншими
проявами сексизму та гендерних зловживань, зокрема дата, місце, час, особи,
залучені до ситуації, свідки тощо.
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Протягом 10 робочих днів Комітет з подолання сексизму та гендерних
зловживань зустрічається з особою, на дії якої було подано скаргу, та ознайомлює її
зі змістом скарги.
Протягом не пізніше 30 робочих днів Комітет з подолання сексизму та
гендерних

зловживань

проводить

зустрічі

з

скаржником/скаржницею,

відповідачем/відповідачкою, свідками та іншими особами, які можуть надати
необхідні відомості чи інші докази.
У разі необхідності Комітет з подолання сексизму та гендерних зловживань
може запитувати додаткові відомості, а також звертатися за консультацією та/або
за відомостями чи іншими доказами до будь-яких інших працівників освітнього
комплексу, які є незацікавленими особами у ситуації, що розглядається.
Комітет з подолання сексизму та гендерних зловживань вивчає скаргу, надає
консультації обом сторонам, пропонує способи вирішення ситуації, що виникла у
зв’язку з сексуальними домаганнями чи іншими проявами сексизму та гендерних
зловживань

і

не

містить

складу

як

кримінального

чи

адміністративного

правопорушення, з приводу чого відомості невідкладно мають бути направлені до
відповідного територіального органу Національної поліції, або дисциплінарного
правопорушення,

за

вчинення

якого

має

бути

порушене

дисциплінарне

провадження, за результатами якого може бути прийняте рішення про звільнення
винного від такої відповідальності із застосуванням заходів громадського впливу
або за примиренням з потерпілим.
У разі примирення і досягнення спільного рішення, воно оформляється в
письмовій

формі

та

підписується

скаржником/скаржницею,

відповідачем/відповідачкою.
Примірник такого спільного рішення повинен зберігатися в Комітеті з
подолання сексизму та гендерних зловживань протягом п’яти років.
2. Формальна процедура через внутрішні канали
Формальний шлях реагування на сексуальні домагання та інші прояви
сексизму здійснюється в разі:
2.1. Якщо скаржником/скаржницею обрано формальну процедуру;
2.2. Відмови відповідача/відповідачки від неформальної процедури;
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2.3. Якщо шляхом неформальної процедури не було досягнуто спільного
рішення;
2.4. Якщо сексуальні домагання чи інші прояви сексизму здійснювалися щодо
неповнолітньої або малолітньої особи;
2.5. Якщо скарга була подана безпідставно.
Комітет з подолання сексизму в межах формальної процедури після
отримання скарги обов’язково інформує керівництво університету чи іншого
Освітнього комплексу.
Протягом 10 робочих днів проводиться засідання Комітету з подолання
сексизму та гендерних зловживань, на якому вирішується чи скарга дійсно
стосується сексуальних домагань або інших проявів сексизму та гендерних
зловживань і чи її розгляд належить до компетенції Комітету з подолання сексизму
та гендерних зловживань.
Протягом 30 робочих днів Комітет з подолання сексизму та гендерних
зловживань

від

дня

отримання

скарги

проводить

зустрічі

зі

скаржником/скаржницею, відповідачем/відповідачкою, свідками та іншими особами,
які можуть надати необхідну інформацію.
Строк розгляду може бути продовжено не більше ніж на 60 днів, з прийняттям
відповідного рішення комітету.
У разі необхідності Комітет з подолання сексизму та гендерних зловживань
може запитувати додаткові відомості та інші докази, а також звертатися за
консультацією та/або відомостями чи іншими доказами до інших учасників
Освітнього комплексу, які є незацікавленими особами у ситуації, що розглядається.
Висновок Комітет з подолання сексизму та гендерних зловживань щодо
відповідності скарги та рішення комітету щодо ситуації описаної в скарзі готується в
межах встановлених строків та подається невідкладно керівництву університету,
скаржнику/скаржниці, відповідачу/відповідачці.
На підставі рішення Комітет з подолання сексизму та гендерних зловживань
керівництво Освітнього комплексу приймає відповідні рішення, передбачені
законодавством,

зокрема

скасування

доплат

до

зарплати

зі

спецфонду

працівника/працівниці, винесення догани або звільнення працівника/працівниці,
відрахування студента/студентки тощо.
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У разі, якщо скарга щодо вчинення сексуальних домагань стосується
неповнолітньої чи малолітньої особи, Комітет з подолання сексизму та гендерних
зловживань обов’язково проводить зустрічі із батьками чи з іншими законними
представниками неповнолітньої або малолітньої особи.
Моніторинг дотримання гендерної парадигми
У кінці календарного року Комітет з подолання сексизму та гендерних
зловживань готує і оприлюднює для спільноти Освітнього комплексу щорічний звіт
який містить, зокрема, наступні дані без розголошення інтимних та інших
особистісних сторін життя громадян:
– проведені освітнім комплексом навчання щодо попередження сексуальних
домагань та інших проявів сексизму;
– проведені структурними підрозділами Освітнього комплексу тренінги,
навчання щодо попередження сексуальних домагань та інших проявів сексизму;
– кількість скарг щодо сексуальних домагань та інших проявів сексизму:
загалом та по структурних підрозділах Освітнього комплексу;
– аналіз питань, що були порушені у скаргах, поданих до Комітету з
подолання сексизму і гендерних зловживань, та розробки відповідних рекомендацій
щодо найбільш ефективного, раціонального та якісного попередження, виявлення,
припинення, розкриття та іншого подолання сексуальних домагань та інших проявів
сексизму. а також гендерних зловживань.
Вимоги до змісту друкованих матеріалів і публічних висловлювань
Задля поширення положень дійсної гендерної парадигми у власних онлайн і
друкованих матеріалах Освітнього комплексу, а також публічних висловлюваннях
працівників Освітнього комплексу:
– забороняється вживання дискримінаційної лексики, дискримінаційних
висловлювань та мови ненависті (стосовно осіб чи групи осіб на основі статі);
– заохочується (у випадку доречності) наголошення на важливості принципів
гендерної рівності та недискримінації;
– у аналітичних матеріалах (у випадку доречності) допускається можливість
презентувати дані, беручи до уваги гендерну та недискримінаційну компоненти
аналізу (наприклад, презентувати дані, дизагреговані за статтю).
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Студентські організації та структурні підрозділи Освітнього комплексу повинні
дотримуватися у своїй діяльності, публічних висловлюваннях (повідомленнях) та
публічних матеріалах засад гендерної недискримінації.
У разі необхідності Комітет з подолання сексизму та гендерних зловживань
надає консультативну та іншу підтримку студентським організаціям та іншим
структурним підрозділам Освітнього комплексу.
Про викладені порушення, вчинені представниками студентських організацій
чи інших структурних підрозділів Освітнього комплексу, відомості надаються
Комітету з подолання сексизму та гендерних зловживань через електронну поштову
скриньку декана студентів або керівника студентського відділу кадрів/відділу кадрів
чи іншого підрозділу Освітнього комплексу.
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https://rm.coe.int/1680093d9e
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11. Кодекс про адміністративні правопорушення України: закон України від 5
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20. Про запобігання корупції: закон України від 14 жовт. 2014 р., № 1700-VII.
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(ВВР),
2019,
№
50,
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УДК 342.7
Принцип верховенства права и открытие рынка земли
или циничная государственная измена?:
системное правовое исследование
Автор: Кириченко Александр Анатольевич,
д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой права
факультета экономики и права
Международного классического университета
имени Филиппа Орлика, г. Николаев
Длящийся весьма трагический парламентский марафон с так называемым
«открытием рынка земли», в процессе которого преобладает весьма юридически
некомпетентная точка зрения о законной принципиальной возможности продажи
земли, понудило в ряде авторских научных публикаций обратить особое внимание
на эту проблему [3, с. 34–35; 4, с. 122–123, 543–544], что было представлено такой
аргументацией.
Принятие в первом чтении и за основу законопроекта, узаконивающего
продажу

земель

сельскохозяйственного

назначения

[9]

цинично

нарушает

требования ч. 1 ст. 13 Конституции Украины, согласно которым земля, ее недра,
атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах
территории

Украины...

являются

объектами

права

собственности

Украинского народа [7].
Поэтому продажа земли кому-либо – соотечественникам или, тем больше,
иностранцам, невозможна даже при условии проведения соответствующего
референдума, поскольку в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 22 Конституции
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Украины, при принятии новых законов или внесении изменений в действующие
законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и
свобод

[7].

Изъятие

же

путем

продажи

тех

или

иных

участков

земли

сельскохозяйственного (а равно любого иного) назначения из суммативной
собственности Украинского народа непременно будет сужать (подчеркнем еще раз,
независимо от того, на основании референдума или нет) содержание и объем
существующего суммативного права собственности на землю всего Украинского
народа и такого рода изменения и Основного закона в силу требований ст. 157 и ст.
159 Конституции Украины [7] также будут нелегитимными.
Именно поэтому все последующие договоры купли-продажи тех или иных
участков земель сельскохозяйственного (а равно и иного) назначения следующей
украинской властью могут быть признаны на основании требований ч. 1 ст. 203 и ч.
2 ст. 215 ГК Украины [13] ничтожными в силу того, что они были заключены на
основании закона [10], нарушающему требования ст. 1, ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 8
Конституции Украины [7], и поэтому незаконно разрешившему совершение сделок
купли-продажи участков земли сельскохозяйственного назначения, которые не
только нарушают названные нормы Основного закона, но и противоречат
интересам государства и общества. Ведь разрешение продажи любой украинской
земли иностранцам будет цинично нарушать и требования ст. 1 Конституции
Украины в части провозглашения нашего государства суверенным [7], т. е. таким,
которое имеет безоговорочно полный контроль на любым участком своей земли,
чего уже не будет в случае перехода определенного участка украинской земли в
собственность иностранца в части, по крайней мере, данного участка земли, с
которой иностранец как собственник уже будет делать все, что угодно [4, с. 122].
Именно поэтому в случае же принятия закона, разрешающему продажу любой
земли любому лицу и, тем более, иностранцу, он может быть обжалован
парламентариями в Конституционный суд Украины на предмет соответствия его
положений требованиям ст. 1, ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 22 Конституции Украины [4, с.
122–123; 7].
И именно в таком аспекте выглядит не случайным, а, скорее всего,
фатальным, прежде всего для парламентариев, принявших закон, совпадение
– начало циничного нарушения тринадцатой статьи Основного закона именно
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тринадцатого числа месяца (ноября), особенно если учесть те последствия,
которые могут наступить в результате последующего признания ничтожными всех
сделок купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения, основанные на
ничтожном законе, нарушающем не только ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 22, но и ч. 2 ст. 8
Конституции Украины, содержащей императивное указание на то, что Конституция
Украины имеет высшую юридическую силу и законы и иные правовые акты
принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей [7]. И
если исходить из общечеловеческих ценностей и принципа справедливости, то
становится еще более очевидным тот факт, что ни один человек не имеет права
продавать то, что им не создано – в данном случае землю, ее недра, атмосферный
воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории
Украины и ее континентального шельфа. Население каждого государства как
суммативный собственник такую землю не может даже посредством референдума
ту или иную часть этой земли передавать в собственность отдельных физических
или юридических лиц своего либо иного государства, а наделен только правом
передавать указанным лицам ту или иную часть земли во владение и пользование
без права распоряжения с возмещением расходов на повышение плодородия
земли. Если же в процессе владения и пользования землей определенным таким
владельцем земля незаконно меняет свое первоначальное предназначение или
утрачивает либо снижает свойства плодородия, то определенные госорганы
обязаны от имени указанного суммативного собственника изъять землю у
нерадивого владельца и передать другому. При продаже недр земли и/или иных
природных ресурсов в конечном итоге для потребления продаются собственно не
сами недра и/или природные ресурсы, а затраты на их добычу и транспортировку и
при наличии полную или частичную переработку [4, с. 123].
Несмотря на изложенную аргументацию, указанный земельный марафон не
остановлен, что понуждает изложить дополнительную аргументацию.
В таком аспекте не будет лишним обратить внимание на то, что согласно
требованиям ч. 2 ст. 183 «Делимые и неделимые вещи» ГК Украины, в зависимости
от

чего

и

решается

сособственнику

части

вопрос

о

возможности

имущества,

или

находящемуся

невозможности
в

общей

выдела

совместной

собственности на основании требований ст. ст. 364, 366, 372 ГК Украины [13],
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неделимой является вещь, которую нельзя разделить без утраты ее целевого
предназначения [13].
Конечно, можно говорить о принципиальном несовершенстве данного
правового регулирования, когда о неделимости вещи как о препятствии к выделу
части имущества сособственнику общей собственности говорится только в части
общей долевой собственности и решение этих же вопросов при выделе части
имущества из общей совместной собственности (за земля как объект права
собственности

Украинского

народа

является

именно

общей

совместной

собственностью) должно решаться на основании аналогии закона, т. е. исходя из
делимости или неделимости вещи.
Более того, явно юридически некомпетентным выглядит и отсутствие в ч. 2
ст. 183 ГК Украины [13] и такого второго базисного признака неделимости вещи –
как невозможность справедливого раздела вещи между собственникам как общей
долевой, так и общей совместной собственности, что должно быть выведено уже
из взаимосвязанных общечеловеческих ценностей и принципа справедливости, к
которым и следует прибегать при невозможности воспользоваться в процессе
правовой квалификации аналогией закона или аналогией
обеспечения

принципа

верховенства

права,

права в целях

провозглашенного

в

нашем

государстве ч. 1 ст. 8 Конституции Украины [7] и разносторонне обоснованного
Венецианской комиссией в докладе «Верховенство права» [1].
Таким образом, следует прийти к выводу о том, что неделимой вещью
является та, в результате раздела которой:
а) утрачивается полностью или существенно ее целевое предназначение;
б) невозможно выделить части сособственникам как общей долевой, так и
общей

совместной

собственности

с

безусловным

соблюдением

принципа

справедливости.
А в результате так называемого «открытия рынка земли», которая на
основании требований ч. 1 ст. 13 Конституции Украины относится к общей
совместной

собственности

всего

украинского

народа

[7],

земля

является

неделимой «вещью», поскольку земля в результате раздела:
1. Утратит свое конституционное базисное целевое предназначение – быть
объектом права собственности всего Украинского народа;
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2. Не может быть разделена, особенно земли сельскохозяйственного
назначения, с безусловным соблюдением принципа справедливости в отношении
всех без исключения представителей украинского народа.
И именно поэтому требования ч. 2 ст. 14 Конституции Украины о том, что
право собственности на землю гарантируется и данное право приобретается и
реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно на
основании закона [7], как раз и означает обязанность государства обеспечить
право каждого гражданина на собственность на землю в рамках лишь общей
совместной собственности на землю всего украинского народа с выделением
каждому желающему гражданину, юридическому лицу или государству конкретного
участка земли только во владение и пользование с безусловной реализацией
государством предусмотренной ч. 1 ст. 14 Конституции Украины его обязанности
обеспечить

использование

земли

как

основного

национального

богатства,

находящегося подо особой охраной государства [7], в интересах всего украинского
народа

как

суммативного

собственника

земли

–

сособственников

общей

совместной собственности.
В таком аспекте следует еще раз подчеркнуть, что под предусмотренным в
ст.

1

Конституции

Украины

наряду

с

«независимым»

и

«суверенный»

конституционный политико-правовой статус нашего государства [7] фактически
означает полный контроль государства над территорией государства,11 а поэтому
передача любого количества и предназначения земли в собственность любым
представителям украинского народа и, тем более, иностранцам, безусловно
означает ослабление в этой части суверенитета государства над соответствующей
частью его территории.

11

Обычно суверенитет государства трактуется как синоним независимости государства [12 и др.]. Но в случае
одновременного применения в качестве базисных политико-правовых статусов государства и его
независимости, и его суверенности, как это и имеет место в ст. 1 Конституции Украины [7], следует четко
разграничивать два этих статуса государства, что более правильно сделать в одной из статей перспективного
Конституционного кодекса Украины, а равно любого иного государства мира, в порядке пояснения терминов
и понятий этого кодекса [4, с. 849-865], вкладывая в понятие «суверенности государства» именно указанное
его значение.
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В тоже время согласно ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» УК Украины,
под государственной изменой понимается «деяние, умышленно совершенное
гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и
неприкосновенности …»

[9],

что

полностью

охватывается

противоправными

деяниями по так называемому «открытию рынка земли», что, в свою очередь, как
уже

было

доказано

государственной

выше,

измены

и

презентует
одного

из

собой
тяжких

идеальную
циничных

совокупность
коррупционных

криминальных правонарушений.
Ведь «открытие рынка земли» полностью охватывается диспозицией тяжкого
коррупционного

криминального

правонарушения,

предусмотренного

ст.

364

«Злоупотребление властью или служебным положением» УК Украины, т. е.
умышленного, с целью получения любой неправомерной выгоды для себя или
иного физического или юридического лица использования должностным лицом
власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило
существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам
отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или
интересам юридических лиц [7], Если получение неправомерной выгоды будет
выражаться в голосовании народных депутатов за данный законопроект из-за их
желания таким образом остаться на занимаемой должности или при получаемых
иных преференциях, а также за получение конкретных любых иных материальных
и иных выгод, то налицо будет совершение такими народными депутатами иного
еще

более

тяжкого

коррупционного

криминального

правонарушения,

предусмотренного ст. 368 «Принятие предложения, обещания или получения
неправомерной выгоды должностным лицом» УК Украины, т. е. в принятии
предложения, обещания или получении должностным лицом неправомерной
выгоды, а так же просьба предоставить такую выгоду для себя или третьего лица
за совершение или не совершение такой должностным лицом в интересах того, кто
предлагает, обещает предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах
третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти
или служебного положения [9].
Возможны

сочетания

государственной

измены

коррупционными криминальными правонарушениями.
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В любом случае «открытие рынка земли»цинично нарушает положения, по
крайней мере ст. ст. 1, 13, 14 и 22 Конституции Украины [7], и составляет
идеальную совокупность криминальных правонарушений, предусмотренного ст.
111 и одним из тяжких коррупционных криминальных правонарушений: ст. ст. 364,
368 УК Украины [9].
В этой связи иногда ссылаются на опыт иных стран мира, к примеру. все та
же Россия, в которых земля, в т. ч. и сельскохозяйственного назначения, уже давно
продается и покупается.
Но, во-первых, наличие в тех или иных странах таких криминальных
правонарушений, которых в нашей стране пока еще нет, не является основанием
для того, чтобы создавать условия для совершения такого рода криминальных
правонарушений и у нас.
Во-вторых, некоторые из таких страны в Основном законе не акцентируют
внимание на суверенности их государства и/либо на принадлежности земли и всех
иных

природных

ресурсов

к

объектам

исключительной

государственной

собственности или всего народа. К примеру. в ч. 1 ст. 1 Конституции Российской
Федерации утверждается только том, что Российская Федерация – Россия есть
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления [6], в ч. 1 ст. 3 – носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ [6] (а не
государство), ст. 9 – земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории и могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности [6], а об
относимости земли и иных природных ресурсов к исключительной собственности
государства или всего многонационального российского народа речь в Основном
законе этой стране вообще не идет.
В-третьих,

гарантировать

суммативное

право

собственности

(общей

совместной собственности) на землю и иные природные ресурсы всего украинского
народа с обеспечением реальной их особой государственной охраны

можно

только посредством передачи земли и всех иных природных ресурсов физическим
и юридическим лицам во владение и пользование, т. е. на основе договоров об
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аренде земли [11], при необходимости усиления гарантий владельцев – аренды
земли на длительные сроки или даже в пожизненное владение, что все же
оставляет за государством достаточно эффективный способ контроля за целевым
и качественным использованием земли и иных природных ресурсов даже со
стороны владельцев-иностранцев, и в любом случае не нарушает суверенность
украинского государства в части осуществления реального контроля над всей без
исключения территорией государства.
В-четвертых, откровенно юридически некомпетентными являются и ссылки в
обоснование якобы правомерности «открытия рынка земли» и купли-продажи
земли не лишь на уже цитированные и поясненные положения ч. 2 ст. 14
Конституции Украины [7] и соответствующие им положения ч. 2 ст. 1 «Земляосновное национальное богатство» Земельного кодекса Украины [2] и ч. 2 ст. 373
«Земля (земельный участок) как объект права собственности» ГК Украины12 [13], а
и на положения гл. 27 «Право собственности на землю (земельный участок) ГК
Украины [13], гл. 14 «Право собственности на землю» Земельного кодекса Украины
[2] и др., поскольку в силу императивных требований ч. 2 ст. 8 Конституции
Украины, согласно которым Конституция Украины имеет высшую юридическую
силу и законы и иные правовые акты принимаются на основе Конституции Украины
и должны соответствовать ей [7], положения указанных законов и иных правовых
актов, якобы предусматривающие право собственности на украинскую землю
физических и юридических лиц явно противоречат цитированным требованиям,
прежде всего, ч. 1 ст. 13 и уже обоснованному фактическому содержанию ч. 2 ст. 14
Конституции Украины [7] и соответствующим им положениям ч. 2 ст. 1 «Земляосновное национальное богатство» Земельного кодекса Украины [2] и ч. 2 ст. 373

12

В части того, что «право собственности на землю гарантируется и это право приобретается и реализуется
гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом [7], поскольку
уже рассмотренные результаты системного правового исследования свидетельствуют о том, что в данном
случае гарантия и предоставление права собственности на землю физическим и юридическим лицам как раз
и преследует цель обеспечить базисное конституционное предназначение земли – быть суммативным
правом собственности (общей совместной собственности) всего украинского народа под особой охраной
государства как основного национального богатства, используемого в интересах лишь всего украинского
народа, а не отдельных физических и/или юридических лиц, тем более иностранных.
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«Земля (земельный участок) как объект права собственности» ГК Украины13 [13], а
поэтому положения гл. 27 «Право собственности на землю (земельный участок) ГК
Украины [13], гл. 14 «Право собственности на землю» Земельного кодекса Украины
[2] и др. являются ничтожными, неконституционными и такими, что откровенно
нарушают провозглашенный ч. 1 ст. 8 Конституции Украины принцип верховенства
права [7], а также требования ст. 1 Конституции Украины в части провозглашения
Украины собственно правовым государством [7].
В-пятых, если исходить из общечеловеческих ценностей и принципа
справедливости, то нельзя продавать то, что человеком не создано: землю и
природные ресурсы, что изначально находятся в суммативной собственности
(общей совместной собственности) того населения, которое проживает на
соответствующей территории, по большому счету – всех Землян.
Земля, в т. ч. сельскохозяйственного назначения, и иные природные ресурсы
должны населению передаваться бесплатно, при необходимости с возмещением
расходов на повышение плодородия и иного качества земли, добычу и
транспортировку природных ресурсов и др.
В

этой

юридического

связи
и,

не

даже

перестаешь
бытового,

удивляться

мышления

весьма

многих

низкому

субъектов

уровню
властных

полномочий. К примеру, даже первый Президент Украины Леонид Кравчук
официально высказывался за продажу днепровской воды населению Крыма [6],
цинично и/или откровенно юридически некомпетентно игнорируя, во-первых,
требования ч. 3 ст. 25 Конституции Украины, согласно которым гражданин Украины
не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство [7], и ч. 3 ст. 25
Основного закона – Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам,
находящимся за ее пределами [7], а поэтому независимо от того аннексирован ли

13

В части того, что «право собственности на землю гарантируется и это право приобретается и реализуется
гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом [7], поскольку
уже рассмотренные результаты системного правового исследования свидетельствуют о том, что в данном
случае гарантия и предоставление права собственности на землю физическим и юридическим лицам как раз
и преследует цель обеспечить базисное конституционное предназначение земли – быть суммативным
правом собственности (общей совместной собственности) всего украинского народа под особой охраной
государства как основного национального богатства, используемого в интересах лишь всего украинского
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Крым Россией или нет, Украина обязана обеспечивать своих граждан, где бы они
не находились, всем необходимым, в данном случае хотя бы днепровской водой.
Во-вторых, Леониду Кравчуку прежде чем делать такие официальные
заявления, следовало бы ознакомиться хотя бы со школьным курсом географии, из
которого он бы наконец-то узнал, что исток реки Днепр находится в южной части
Валдайской возвышенности возле села Бочарово Сычёвского района Смоленской
области в России, а такие наибольшие притоки реки Днепр, как, хотя бы Припять и
Десна, заходят на территорию нашего государства из соответственно Республики
Беларусь и Российской Федерации. Поэтому, какое Украина имеет юридическое и
моральное право продавать России принадлежащую ей же днепровскую воду, по
крайней мере, хотя бы в части того количества воды, которое вливается
днепровскую воду на границе с Украиной?
Иначе Леонид Кравчук навязывает украинцам менталитет откровенного
жлоба, к примеру, во двор которого от соседа (пусть даже враждующего с ним)
забежала курица и тот вместо того, чтобы возвратить курицу, предлагает соседу ее
купить у него.
Конечно, следует извиниться за последнее достаточно приземленное
бытовое и резкое пояснение ситуации, но такой подход вызван существующим
весьма низким уровнем юридического и бытового мышления многих субъектов
властных полномочий.
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В даній роботі ми досліджуємо та аналізуємо одну з актуальних проблем
юриспруденції – реалізацію принципу доступу до правосуддя. Актуальність питання
визначається тим, що без доступу до правосуддя всі інші принципи, на яких воно
базується, втрачають сенс.
Право кожного на звернення до суду за захистом своїх прав і свобод
врегульовано вітчизняним законодавством, а саме закріплено в статті 55
Конституції України [1]. Окрім цього, кожному гарантується право на суд, захист
його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом. Ця
норма закону є виконанням вимог Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, в пункті 1 статті 6 якої закріплено право кожного на
справедливий, публічний судовий розгляд його справи упродовж розумного строку
незалежним і безпосереднім судом [2].
Доступ до правосуддя є широким поняттям, яке варто дослідити через його
складові: право кожного на захист порушених прав, свобод та інтересів,
територіально зручне розташування судів, достатня кількість судів та суддів,
обґрунтоване обмеження, у вигляді судового збору, поінформованість суспільства
про організацію та порядок діяльності судів, рівень поваги по суду, Можливість
вирішення спорів у позасудовому порядку (третейські суди, медіація).
Суди зобов’язані не відмовляти у розгляді справ компетентної юрисдикції з
метою захисту порушеного права, свобод та інтересів особи. Стаття 186 ЦПК
України визначає вичерпний перелік обставин, за яких суддя може відмовити у
відкритті провадження у справі. Ухвалу про відмову у відкритті провадження у
справі може бути оскаржено [3].
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Важливою умовою, що є необхідною для реалізації на практиці принципу
доступу до правосуддя є територіально зручне розташування судів. За статтею 17
«Закону України про судоустрій і статус суддів», система судів загальної юрисдикції
відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності,
спеціалізації та інстанційності. Останньою тенденцією реформування судової
системи є укрупнення судів. Перш ніж розпочинати укрупнення судів, по-перше має
відбутися перехід (хоча б у більшості регіонів) до електронного правосуддя, що
дало б змогу подавати позов, брати участь у розгляді справ та отримувати
документи електронними засобами, по-друге, варто було б розширити способи
позасудового врегулювання спорів. Якщо ліквідаційні процеси розпочнуться без
попередньої підготовки, то доступ до правосуддя, швидше за все, обмежиться,
через відсутність належного забезпечення транспортного сполучення між деякими
населеними пунктами [4, c. 4].
Надзвичайно важливим фактором є наявність достатньої кількості судів та
суддів. Фактично, близько 30 судів у державі узагалі не функціонують. Загалом
рівень недоукомплектованості суддями в судах України кілька років поспіль у
середньому перевищує 40%, а в деяких судах – понад 60% [5].
Варто зауважити, що судові витрати, які несе особа, не повинні бути
перешкодою для судового захисту її прав. У статті 8 Закону України «Про судовий
збір» законодавець закріпив норму відповідно до якої, суд, враховуючи майновий
стан сторони, може своєю ухвалою: відстрочити або розстрочити сплату судового
збору на певний строк, але не довше, ніж до ухвалення судового рішення у справі;
зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати [6]. Розмір судового
збору не повинен обмежувати право заявників на доступ до правосуддя. Разом з
тим, зокрема, на думку ЄСПЛ, судовий збір є таким обмежувальним заходом, який
попереджає

подання

необґрунтованих

та

безпідставних

позовів

та

перенавантаження судів [7].
В

епоху

інформаційного

суспільства,

особливої

ваги

набуває

поінформованість про організацію та порядок діяльності суду, і разом з тим, рівень
поваги суспільства до суду. Опитування, проведене у 2019 році, показало, що
українські суди в цілому зберігають негативний баланс довіри недовіри у
суспільстві: довіряє судам 14% населення, тоді як не довіряє – 75% [8]. Звертається
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увага на недостатню комунікацію з боку судових органів, яка призводить до того, що
суспільний запит на інформацію задовольняється переважно в негативному
контексті. Так, за результатами соцопитування фонду «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва, цілком довіряють українським судам лише 0,7% громадян
України. Разом з тим, за даними Research & Branding Group, з тих громадян
України, які мали справи в українських судах, 40% довіряють судам і судовій
системі [9]. Аналізуючи міжнародний досвід, стає зрозуміло, що на доступ до суду
позитивно впливають також можливості вирішення судового спору у позасудовому
порядку (третейські суди, медіація). Закон України «Про третейські суди» набрав
чинності 16 квітня 2004 року. Однак, за всю історію існування третейських судів 50%
з них так і не розглянули жодної справи, частина з них не тільки не були помічені у
розгляді справ, але й не знаходяться за місцем реєстрації і не отримують
кореспонденцію. Це попри те, що термінологічно в законі всі третейські суди
іменуються як «постійно діючі» [10, c. 14]. Слід констатувати, що сучасний рівень
розвитку законодавства про третейські суди унеможливлює їх використання
зокрема для заволодіння майном чи покладення зобов’язань на осіб, що не є
учасниками третейського провадження, без їхньої згоди. Але очевидно, що
третейський суд, який буде відповідати усім найкращим очікуванням потенційних
учасників спорів, має великі шанси для успішного розвитку [10, c. 21].
Окрім третейського суду, перспективним є, на сьогоднішній день, інститут
медіації. Показником ефективності медіації в Україні слугує саме виконання
сторонами досягнутих домовленостей під час медіації. Згідно зі статистикою, не
виконується лише близько 20% рішень, досягнутих в результаті медіації.
Після прийняття закону єдиною перешкодою для стрімкого розвитку медіації
в Україні може стати низький рівень знань про медіацію серед звичайних громадян
та в бізнес-середовищі, що може породжувати недовіру до такої процедури [11].
Отже, реалізація принципу доступу до правосуддя в Україні є одним із лише
частково

вирішених

питань.

Реформи,

що

впроваджуються,

дозволяються

сподіватися на більш ефективну роботу суду, яка би реально задовольняла
потребу суспільства у вирішенні юридичних проблем, забезпечувала кожному
громадянину його конституційне право на судовий захист. Однак, варто звертати
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увагу на те, що зміни повинні бути зваженими та поміркованими, такими, які
базуються на реальній необхідності.
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Основними структурними елементами системи права є: 1) норми права, 2)
інститути права, 3) галузі права.
Не може існувати юридичних норм, які б не входили до певного інституту і до
певної галузі права. Первинним ланцюжком системи права є нормативно-правовий
припис (норма права), яка регулює типові суспільні відносини, утворюючи
первинний елемент системи права.
Норма права – це «цеглина права», початковий елемент всій будівлі права
даної країни. З них, так званих «цеглин» складаються правові інститути, тобто
різноманітні блоки, і в регулятивній, і в правоохоронній областях, а потім з блоків
утворяться галузі права, тобто найбільш великі підрозділи права, так би мовити, цілі
поверхи, служби правової будівлі.
Норма права – це загальнообов’язкове, формально визначене правило
поведінки суб’єкта права, що криє в собі державно-владне веління нормативного
характеру, встановлюється, санкціонується і забезпечується державою для
регулювання суспільних відносин.
Ознаки норм права, що відрізняють їх від індивідуально-правового припису:
– вони узагальнюють типові, тобто такі, що неодноразово повторюються,
життєві ситуації;
– розраховані на невизначену кількість суспільних відносин;
– адресовані не персоніфікованому колу суб`єктів, дозволяють окреслити
межі поведінки всіх суб`єктів , що підпадають під таку ситуацію;
– діють в часі та просторі неперервно;
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правової

норми

припиняється

або

скасовується

уповноваженими суб’єктами [1, с.198].
Стаття нормативно-правового акту виступає зовнішньою формою норми
права і нормативно-правового припису, як цілісно-логічного завершеного державновладного веління нормативного характеру. Стаття нормативно-правового акту і
норма права часто збігається, коли всі структурні елементи норми права
відображені в статті закону. Проте здебільшого в статті викладаються не всі
елементи норми права. Залежно від цього розрізняють прямий, посилальний чи
банкетний (відсильний) способи викладення норми в статті.
Норма права має внутрішню структуру, яка виражається в її внутрішньому
поділі на окремі елементи, що зв`язані між собою: гіпотезу, диспозицію, санкцію.
Гіпотеза – частина норми права, яка містить умови, обставини, з настанням
яких можна чи необхідно здійснювати правило, що міститься у диспозиції.
Диспозиція – частина норми, що містить суб'єктивні права та юридичні
обов'язки, тобто саме правило поведінки.
Санкція – частина норми права, в якій подано юридичні наслідки виконання
чи невиконання правила поведінки, зафіксованого в диспозиції.
Залежно від суб`єктів, що прийняли нормативно-правовий акт, норми права
можуть

бути

прийняті

законодавчими,

виконавчими,

судовими,

контрольно

наглядовими органами, громадськими об`єднаннями, трудовими колективами.
Норми права, як первинні ланцюжки системи права, можуть об'єднуватись в
інститути і галузі права.
Інститут права – це система юридичних норм, які регулюють певну групу
однорідних суспільних відносин. Або, іншими словами, інститут права це об`єктивно
відособлена в межах однієї або кількох галузей права, сукупність взаємопов`язаних
юридичних норм, які об`єднані спільністю регулювання конкретного виду суспільних
відносин. Є різні визначення інституту права. Його розглядають як:
– певну сукупність правових норм, що регулюють однорідні суспільні
відносини, зв`язані між собою як якісно самостійна відокремлена група;
– сукупність норм права, таких суттєвих і самостійних, що утворюють окремий
інститут права у межах комплексної галузі права;
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– сукупність правових норм, що регулюють окремий вид чи рід суспільних
відносин і становлять відокремлену частину галузі права [2, с. 238].
Отож,

правовий

інститут

можна

визначити

як

відокремлену

групу

взаємопов`язаних правових норм (приписів), що регулюють певний вид чи рід
суспільних відносин і утворюють самостійний елемент системи права. Наприклад, в
сфері трудових відносин виділяються, зокрема, відносини, пов`язані з укладенням
трудового договору, встановленням і виплатою заробітної плати, притягнення
порушників трудової і виробничої дисципліни до відповідальності.
Важливим є також питання об`єднання правових інститутів. Загальновизнано,
що між галузями права не існує закритих кордонів, які роз'єднували б галузі на
винятково ізольовані. Правові інститути як і нормативно - правові приписи,
об`єднаються між собою. Такі об`єднання також називають правовими інститутами.
У теорії права розглядають загальні та предметні об`єднання інститутів
права. Об`єднання в загальні інститути має місце тоді, коли кожен простий інститут,
як комплекс правових інститутів, визначає предмет, завдання, принципи, межі дії,
функції галузі (підгалузі права).
Предметне об'єднання – це об'єднання двох чи більше правових інститутів,
що характеризують окремі збільшення різних інститутів за родовим критерієм у
межах конкретного предмета правового регулювання.
Найбільш розвиненою формою об'єднання правових інститутів є підгалузь
права – об'єднання інститутів права в межах конкретної галузі права, яке містить
загальний і предметний інститути чи їхні асоціації.
На відміну від правових інститутів підгалузь права не є обов'язковим
компонентом кожної галузі. Вона виникає тільки у великих за своїм обсягом та за
характером галузях права. Так, наприклад, у складі конституційного права
вирізняють такі підгалузі, як парламентське, муніципальне право; в цивільному зобов'язальне, авторське, спадкове право; у фінансовому – бюджетне, податкове
право. Галузі права для яких характерні невеликі обсяги нормативного матеріалу,
тісна консолідація, компактність не мають у своєму складі підгалузей права. До них,
наприклад, належать процесуальні галузі права.
Звичайно правовий інститут це порівняно невелика спільність норм,
специфіка і автономність якої не вийдуть за рамки однієї галузі права. У той же час
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окремі так звані змішані інститути можуть містити норми, характерні для різних
галузей права. Наявність змішаних інститутів пояснюється тим, що однорідність
регульованих галузей правовідносин аж ніяк не стерильною. У ній завжди (в одних
випадках більше, а в інших менше) присутня повна кількість інших відносин,
відмінних за формою, але тісно пов'язаних з іншими за своїм призначенням.
Таким чином інститути, знаходячись в тісному взаємозв'язку утворять нові
компоненти системи права – галузь права [3, с. 317].
Галузь права є наступним структурним елементом системи права. Галузь
права має такі ознаки:
– сукупність юридичних норм (приписів) і правових інститутів;
– регульована такою сукупністю певна сфера суспільних відносин;
– критерієм відмежування однієї галузі від інших є предмет і метод правового
регулювання;
– урахування принципів, завдань, мети правового регулювання.
Отже, галузь права - це сукупність правових норм (приписів інститутів права,
що регулюють певну сферу суспільних відносин у межа конкретного предмету і
методу правового регулювання з урахуванням принципів і завдань такого
регулювання.
Галузі права можна класифікувати за різними підставами. Залежно від
предмета і методу правового регулювання розрізняють право:
1) адміністративне;
2) фінансове;
3) земельне;
4) цивільне та інше.
Галузь права – це головний підрозділ системи права, який виділяється
специфічним режимом юридичного регулювання і охоплює цілі комплекси
однорідних суспільних відносин. Галузь права не являє собою механічне
об'єднання норм з кількох інститутів. Це цілісне утворення, що характеризується
рядом властивостей, ознак, не властивих правовим інститутам. Зокрема, галузь
права регулює суспільні відносини, пов'язані із здійсненням якої-небудь широкої
сфери предметної діяльності суспільства, держави, громадян і інших суб'єктів
права. Здатність здійснювати правове регулювання широкої сфери суспільних
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відносин відрізняє галузь права від будь-якого інституту, регулятивні функції якого
обмежуються якою-небудь порівняно вузькою сукупністю відносин. Крім того, на
відміну від інституту галузь права містить вичерпний перелік юридичних засобів,
методів правового впливу, відносин відповідної сфери, що встановлюються
державою в процесі регулювання [4, с. 427].
Галузь

права

містить

повний

набір

юридичних

засобів,

покликаних

забезпечити ефективну дію як галузі загалом, так і кожного її компонента на рівні
правових інститутів і конкретних норм права. При цьому для кожної галузі
характерний специфічний, тільки їй властивий набір юридичних засобів правового
регулювання. Що дозволяє не тільки об'єднувати норми права в єдине ціле, але і
надавати їм впорядкований, системний характер і відрізняти одну галузь права від
іншої.
За місцем, що його галузь посідають у правовій системі, вони діляться:
1) на основні (профілюючі);
2) комплексні;
3) спеціальні.
Профілюючі – утворюють юридичну основу, обов'язкову частину системи
права.
Спеціальні – на базі профілюючих розвивають основні галузі права і
забезпечують спеціальний правовий режим для того чи іншого виду суспільних
відносин.
Комплексні – сполучення різнорідних інститутів профілюючих та спеціальних
галузей.
Залежно від особливостей предмета та методу правового регулювання, а
головне соціального призначення, всю систему права можна поділити на два великі
масиви – матеріальне і процесуальне право [5, с. 475].
Предметом матеріального права є врегульовані суспільні відносини, які
реально складаються між людьми і повинні бути організовані з допомогою
правового регулювання. Велике значення в їх організації мають самі суб'єкти права.
Процесуальне

право

визначає

порядок

вирішення

справ,

конфліктів,

розслідування і судового розгляду злочинів та їхніх правопорушень. Предметом
регулювання норм процесуальних галузей права є організаційні суспільні відносини,
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тобто такі, які визначають засоби реалізації норм матеріального права і де
учасниками, як правило, виступають органи держави, посадові особи [6, с. 243].
Система права являє собою сукупність діючих норм права, об'єднаних по
інститутах, підгалузях і галузях відповідно до характеру і специфіки регульованих
ними суспільних відносин.
Отож, внутрішня форма права характеризується відповідною сукупністю
правових норм, що об'єднуються в інститути, підгалузі та галузі права.
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В даній роботі ми досліджуємо та аналізуємо одну з актуальних проблем
юриспруденції – реалізація права. Без здійснення державою втілення норм права у
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діяльність суб'єктів права, всі інші напрямки юриспруденції втрачають своє
значення. Немає сенсу розробляти нові, та вдосконалювати старі законопроекти,
якщо вони не будуть реалізовані в суспільне життя.
Під реалізацією права в сучасній юридичній літературі більшістю авторів, які
стоять на нормативістських позиціях, розуміється фактичне здійснення правових
приписів у поведінці, діяльності (бездіяльності) суб'єктів права [10, с. 129].
необхідно зазначити, що сучасна юридична наука не містить єдиного розуміння
категорії «реалізація права».
В деяких країнах дворівневої системи законодавства (федеративною і
республіканською) і дворівневим застосуванням норм права в рамках принципу
розподілу влади. Тому стають зрозумілими різноманітні позиції авторів при
дослідженні поняття реалізації права. При цьому слід погодитись з М. К. Маліковим
, який на підставі теоретичних розробок попередників зазначає, що в якості
вихідних мають братись такі обставини.
По-перше, поняття реалізації права використовується в усіх галузях
юридичних

наук

без

урахування

особливостей

реалізаційної

політики,

конституційних положень, кримінальної і процесуальної діяльності.
По-друге, при трактуванні реалізації права не виділяється механізм
соціального управління.
По-третє, реалізація права повинна бути визначена в рамках механізму
правового регулювання, а не правовідносин.
Форми реалізації права:
Важливе значення має також виокремлення форм реалізації норм права
залежно від характеру дій, необхідних для реалізації права. Даний характер у свою
чергу обумовлений способом правового регулювання, використаним у тій чи іншій
нормі права. Поділ правових норм на заборонні, зобов`язуючі й уповноважуючі дає
можливість виділити:


Дотримання (є формою реалізації заборонних норм права);



Виконання (яке є формою реалізації забов’язуючих норм права);



Використання (яке є формою реалізації уповноважуючих норм права).

Форми реалізації права залежно від суб'єктного складу: індивідуальна,
колективна. Форми реалізації права залежно від участі в правовідносинах: поза
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правовідносинами, у правовідносинах. Форми реалізації права залежно від ступеня
активності суб'єктів: Активні позитивні дії, пасивні
Реалізація права поділяються на 2 типи:
1.

Безпосередня

реалізація,

коли

суб`єкти

права

самостійно,

без

зовнішнього втручання чи допомоги втілюють правила, передбачені нормами
права, у своїй поведінці, здійснюють суб`єктивні права та виконують юридичні
обов`язки. Таким чином реалізується переважна більшість норм права;
2.

Правозастосовна реалізація, яка має місце тоді, коли суб`єктивні

права та юридичні обов`язки не можуть бути реалізовані без додаткового
втручання, допомоги з боку інших суб`єктів. У цьому випадку реалізація норм права
проходить особливу стадію - застосування права.
Основні принципи реалізації права:
1.

Законність – неухильне

дотримання державними органами

та

посадовими особами закону в процесі реалізації норм права. Цей принцип
передбачає такі основні моменти: прийняття рішення повинно здійснюватись
правозастосовуючими органами чи посадовими особами у межах тих повноважень,
які закріплені для них у законі (підвідомчість, підсудність справ);


прийняття рішення відповідно до процедури, встановленої законом;



прийняття рішень з дотриманням певної форми (ухвала, вирок,

рішення, указ, наказ тощо);


правильна юридична кваліфікація та застосування саме тієї норми, яка

необхідна у даному випадку;


винесення рішення у суворій відповідності приписам диспозиції чи

санкції правової норми.
2.

Обґрунтованість – прийняття рішення передбачає ретельне вивчення

матеріалів справи; логічний аналіз доказів, перевірка достовірності юридичних
фактів.
3.
найбільш

Доцільність – у правозастосовному акті повинен знайти відображення
оптимальний

та

ефективний

варіант

реалізації правових

вимог.

(Наприклад: вирок не може бути надто суворим, чи м'яким, при його прийнятті
повинно

визначатись

тяжкість

заподіяного,

ступінь

пом'якшують чи погіршують становище обвинуваченого.)
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Принцип соціальної справедливості – діяльність державних органів

чи посадових осіб повинна базуватись на врахуванні інтересів суспільства в цілому,
а не врахування становища чи рангу окремої особи чи групи осіб.
Правозастосування – особливий вид реалізації права. Правозастосування є

процесом підведення конкретного життєвого випад-ку під загальну правову норму й
ухвалення з приводу цього спеціального акту (акту застосування норм права).
Застосування права має наступні ознаки:


здійснюється органами чи посадовими особами, які наділені функціями

державної влади;


має індивідуальний характер;



направлене

на

встановлення

конкретних

юридичних

наслідків

–

суб'єктивних прав, обов'язків, відповідальності;


реалізується в спеціально передбачених процесуальних формах;



завершується винесенням індивідуального юридичного рішення.

Реалізація права має свій юридичний механізм, Термін «механізм» в
юриспруденції означає внутрішній устрій системи, сукупність процесів і станів, з
яких складається будь-яке явище. Механізм можна також визначити як сукупність
взаємопов'язаних елементів, що становлять певну систему, що знаходиться в стані
руху. Дане визначення в повній мірі від-носиться до механізму реалізації права,
який розкриває дію права, його рух стосовно реалізації державних приписів, що
містяться в правових нормах і нормативних правових актах.
У якості висновку, можна сказати, що реалізація права складається з
багатьох елементів, які взаємопов’язані між собою і виконують певну функцію. Сама
право-реалізація грає важливу роль у діяльності держави, можна сказати, що одну з
найважливіших, тому що саме вона реалізовує право у суспільне життя.
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Право

не

може

існувати

без

правовідносин,

воно

реалізується

в

правовідносинах, живе і діє в них. Правовідносини – це конкретна форма буття
права. Правовідносини безпосередньо пов'язані з державою і громадянським
суспільством, з системою права і законодавства.
Актуальність даної теми викликана необхідністю дослідження різноманіття
виникаючих нових правовідносин у зв’язку з розвитком суспільного життя.
Проблема правових відносин є центральною в загальній теорії права і саме вона
викликає найбільші суперечки в юридичній науці – починаючи з визначення даної
категорії і закінчуючи більш детальними питаннями і положеннями.
Тема правовідносин займає чимале місце у житті кожної людини, бо майже
постійно вона вступає в них, купуючи продукти у магазині, укладаючи шлюб або
влаштовуючись на роботу. М. В. Цвік визначає правовідносини як «стосунки, в яких
суб'єкти права виступають контрагентами в процесі виконання ними вимог
нормативних приписів і набуття певних прав і обов'язків (покупець – продавець,
позивач – відповідач)» [1, с. 333]. Тому правовідносини невіддільні від життя, і саме
воно диктує яким чином вони повинні змінюватись.
У суспільстві існує багато різних за своїм змістом відносин, з-поміж яких
правові відносини займають особливе місце. Правові відносини є результатом дії
вимог норм права на відносини між різними суб'єктами. Вони мають низку ознак, що
відрізняють їх від інших видів суспільних відносин:
1. Правовідносини існують у нерозривному зв'язку з юридичними нормами,
які виступають нормативною базою їх виникнення (а також зміни і припинення), а
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отже - однієї з найважливіших передумов існування правовідносин (поряд з
суб'єктами права і юридичними фактами) [2, с. 41].
2.

Становлять

різновид

суспільних

відносин,

соціальний

зв'язок.

Правовідносини складаються між людьми або колективами як суб'єктами права з
приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів. Не може бути
правовідносин з тваринами, рослинами, предметами. Відносини з ними є, але не за
допомогою права. За негуманне поводження з собакою людина відповідає не перед
собакою, а перед органами, що покликані захищати тварин [3, с. 346].
3. Є ідеологічними відносинами –результатом свідомої діяльності (поведінки)
людей. Правовідносини не можуть виникати, не проходячи через свідомість людей:
норми права не можуть вплинути на людину, її поведінку, доки зміст правових норм
не усвідомиться людьми, не стане їх правосвідомістю [4, с. 158].
4. Є вольовими відносинами, які проявляються в двох аспектах:
а) у втіленні в них волі (інтересу) держави, оскільки правовідносини
виникають на підставі правових норм;
б) у втіленні в них волі (інтересу) учасників правовідносин – вони зв'язані
предметом інтересу, досягненням його результату.
Правда, правовідносини можуть виникати і припинятися поза волею
(інтересом) їх учасників (наприклад, потерплий від злочину всупереч свому
бажанню залучається у кримінально-процесуальні правовідносини зі злочинцем і
судом).
Однак реалізація правовідносин можлива лише на підставі виявлення волі
(інтересу) їх учасників. При цьому є правовідносини, для виникнення яких необхідне
волевиявлення всіх їх учасників (договір купівлі-продажу), а є правовідносини, для
виникнення яких досить волевиявлення лише одного з учасників (проведення
обшуку) [5. с. 403].
5. Виникають, припиняються або змінюються, як правило, на основі норм
права у разі настання передбачених правовою нормою фактів. Правовідносини
виступають як спосіб реалізації норм права, або, інакше, норми права втілюються в
правовідносинах, відбувається їх індивідуалізація стосовно суб'єктів і реальних
ситуацій. У нормах права вже закладені правовідносини, але в абстрактній формі.
Проте не можна вважати, що наявність правових норм автоматично призводить до
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виникнення правовідносин. Можливий і такий варіант, коли правові норми
реалізуються, але правовідносин немає. Правда, таке трапляється вкрай рідко,
наприклад, виникнення правовідносин у разі вирішення справи на підставі аналогії
права [3, с. 346].
6. Мають, як правило, двосторонній характер і є особливою формою
взаємного

зв'язку

між

конкретними

суб'єктами

через

їх права,

обов'язки,

повноваження і відповідальність, які закріплені в правових нормах. Одна сторона
має точно визначені суб'єктивні юридичні права (правомочна сторона), на іншу
покладені

відповідні

суб'єктивні

юридичні

обов'язки

(зобов'язана

сторона).

Повноваження – прерогатива державних органів і посадових осіб. Юридична
відповідальність – елемент вторинного характеру, який реалізується в результаті
вчиненого правопорушення. Основний зміст правовідносин – суб'єктивне юридичне
право і суб'єктивний юридичний обов'язок.
Не може бути правовідносин, заснованих лише на правах або лише на
обов'язках. Правам однієї сторони відповідають обов'язки іншої. Наприклад, одна
сторона – кредитор – має право на одержання боргу, а інша – боржник – обов'язок
повернути борг. У деяких правовідносинах кожна сторона має і права, і обов'язки
(фізичні особи), правомочності і відповідальність (посадові особи).
Ступінь конкретизації сторін може бути різним: а) точно визначена
зобов'язана сторона; б) точно визначена лише правомочна сторона, а коло
зобов'язаних осіб не визначено; в) точно визначені обидві сторони [3, с. 347].
7. Охороняються державою, забезпечуються заходами державного впливу. У
більшості випадків суб'єктивні права і юридичні обов'язки здійснюються без
застосування примусових заходів. У разі потреби зацікавлена сторона може
звернутися до компетентного державного органу, який виносить рішення (акт
застосування права) з чітким визначенням прав і обов'язків сторін. Можливість
державного примусу створює режим соціальної захищеності, безпеки, законності [3,
с. 347].
Як бачимо, більшість авторів дотримуються однакової точки зору щодо ознак
правовідносин.
Підбиваючи підсумки проведеного аналізу поняття правових відносин, можна
дати узагальнююче визначення: правовідносини – це відносини між особами, які є
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юридичним вираженням економічних, політичних, сімейних, процесуальних та інших
суспільних відносин, де одна сторона на основі правових норм вимагає від іншої
виконання певних дій або утримання від них, а інша сторона зобов' язана виконати
ці вимоги.
Виникаючі й існуючі в житті правові відносини вкрай різноманітні і можуть
бути класифіковані, в залежності від підстав, на різні види. Класифікація правових
відносин здійснюється за різними критеріями.
Види правовідносин за функціями права: а) регулятивні – виникають із фактів
правомірної поведінки суб'єкта, тобто такої поведінки, яка відповідає нормам права
(більшість цивільних, трудових, сімейних та інших правовідносин). Як правило, вони
можливі за наявності норм права та юридичного факту, а також можуть виникати на
основі договору між сторонами; б) охоронні – виникають із фактів неправомірної
поведінки суб'єкта, тобто такої поведінки, яка вимагає певної реакції держави
(кримінальні, адміністративні правовідносини). Вони пов'язані з виникненням і
здійсненням юридичної відповідальності, передбаченої в санкції охоронної норми
[3].
Складні

правовідносини

можуть

бути

змішаними:

тут

поєднуються

правовідносини пасивного і активного типу, відносні і абсолютні.
Види правовідносин за характером обов'язку: а) активного типу – обов'язок
здійснити певні дії на користь іншої сторони; б) пасивного типу – обов'язок
утриматися від небажаних для іншої сторони дій [3].
Види правовідносин за ступенем визначеності суб'єктів: а) абсолютні –
визначена лише одна сторона – носій суб'єктивного права, а всі інші зобов'язані
утримуватися від порушення її законних прав та інтересів (відносини власності:
точно визначений власник, а всі інші зобов'язані не заважати йому здійснювати свої
права; відносини, пов'язані з реалізацією політичних свобод /свобода слова, зборів,
друку/: недопущення державою перешкод їх законному здійсненню; відносини
авторства та ін.); б) відносні -точно визначені права і обов'язки всіх учасників, як
таких, що наділені правом (правомочних), так і право-зобов'язаних (покупець і
продавець, юрист і клієнт, викладач і студент; будь-яке цивільно-правове
зобов'язання, що виникає із договорів, із заподіяння шкоди) [3].
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суб'єктами:

а)

між

суб'єктами

федерації

(у

федеративній державі); б) між громадянами держави; в) між громадянином і
державою; г) між юридичною особою – суб'єктом приватного права і державним
органом; д) між державними органами; е) між органом держави і службовими
особами, у рамках яких вони зобов'язані виконувати розпорядження керівника
даного органу, та ін. [3].
Види правовідносин за кількістю суб'єктів: а) прості – не поділені на складові
частини (як правило, між двома суб'єктами); б) складні – містять у собі систему
самостійних правовідносин (як правило, між трьома і більше суб'єктами) [3].
Види правовідносин за розподілом прав і обов'язків між суб'єктами: а)
односторонні – кожна із сторін має або права, або обов'язки (договір дарування,
договір позики); б) двосторонні – кожна із сторін має як права, так і обов'язки
(договір купівліпродажу) [3].
Види правовідносин за волевиявленням сторін: а) договірні – виявляється
воля як правомочної, так і зобов'язаної сторін; б)управлінські – досить виявлення
волі лише правомочної сторони [3].
Види правовідносин за строком дії: а) короткочасні; б) довгочасні [3].
Отже, класифікувавши правовідносини за різними критеріями, можна зробити
висновок, що вони є унікальним правовим явищем, яке всебічно і всеохоплююче
регулює суспільне життя. Автори по різному поділяють правовідносини на види,
проте їх класифікації практично збігаються. Правовідносини фактично і є
практичним втіленням правових норм, які приймаються Парламентом. Тому
значних суперечностей під час дослідження видів правовідносин виявлено не було.
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С. М. Легуша, Г. Н. Муртазаєва; за заг. ред. Р. А. Ромашова, Н. М. Пархоменко. Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К.: КНТ, 2007. – 216 с.
5. Кельман М. С. Загальна теорія держави та права: підручник / М. С.
Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. – 3-е вид, стереотипне. – Л.: Новий Світ-2000,
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УДК 343.222:342.9
Відповідальність за правопорушення у інформаційній сфері
Автор: Катрич Євген, студент V курсу
факультету морського права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Федоренко Тетяна Миколаївна,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Актуальність дослідження: Закони та інші нормативно-правові акти повинні
бути відображенням суспільних відносин, які сформувалися, як в кожній окремій
країні, так в світі в цілому, а міра покарання за порушення норм права, демонструє
ставлення до певної сфери суспільних відносин та ступінь її значущості для
держави та для суспільства.
Починаючі з 1980-х триває процес впровадження корінних змін, пов'язаних з
широким розповсюдженням інформаційно-комунікаційних технологій, що стали
передумовами інформаційної революції, яка, в свою чергу, визначила процеси
глобалізації та виникнення постіндустріальної економіки. Наразі, в умовах
безперервного розвитку технологій, які відбуваються шаленими темпами, більшість
країн, в тому числі й Україну, можна вважати постіндустріальними країнами, в яких,
в наслідок третьої промислової революції, їде незворотній процес становлення так
званого інформаційного суспільства [1], [2; с. 13, 31-32].
В

інформаційному

виробництва.

суспільстві

Створення,

інформація

розповсюдження,

стає

ресурсом

використання,

і

засобом

узагальнення

і

маніпулювання інформацією становить значну частину економічної, політичної та
культурної діяльності. Економіка знань стає економічною копією цієї діяльності,
оскільки добробут суспільства створюється через експлуатацію знань або
розуміння суті речей та процесів.
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Тому, зважаючи на невпинній темп розвитку технологій та змін які
відбуваються у суспільстві, стоячі на порозі 4-ї промислової революції необхідно
усвідомити цінність інформації, значущість її володінням для її захищеності у
майбутньому.
Тему

відповідальності

за

досліджували такі науковці, як

правопорушення

у

інформаційній

сфері

Ліпкан В. А., Савінова Н. А., Коваленко Л. П.,

Дзьобань О. П., Заярний О. А., Колпаков В. К. та інші.
Мета: дослідити сучасне Українське законодавство, яке стосується інформації,
розглянути міру відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері.
Виклад основного матеріалу: Для того щоб розглянути відповідальність за
правопорушення у інформаційній сфері, необхідно визначити, що саме є
інформаційним

правопорушенням.

науковців

інформаційним

під

Спираючись

на

правопорушенням

дослідження
слід

розуміти

вітчизняних
суспільно

небезпечне, протиправне, винне діяння (дію чи бездіяльність), за вчинення якого
деліктним

законодавством

у

сфері

інформації

передбачено

юридичну

відповідальність та яке фактично є суспільно небезпечним посяганням на
інформаційні

правовідносини,

що

охороняються

нормами

інформаційного

законодавства, яким воно може заподіяти або заподіює шкоду. За змістом
інформаційне правопорушення є винним діянням суб’єкта інформаційно-правової
відповідальності, а за формою – протиправною дією чи бездіяльністю, за вчинення
якої передбачається юридична відповідальність у сфері інформації [5, с. 251].
Але слід зазначити, що чинне законодавство України не містить положень
щодо визначення категорії «інформаційно-правова відповідальність». Незважаючи
на це, інформаційно-правова відповідальність існує об’єктивно. Про існування такої
відповідальності свідчить наявність Закону України «Про інформацію», Закону
України «Про телебачення і радіомовлення», Закону України «Про захист
персональних даних», Закону України «Про доступ до публічної інформації», у яких
не передбачаються санкції за правопорушення в інформаційній сфері, однак
містяться переліки правопорушень [6]. Окрім того, цивільне, кримінальне, трудове,
адміністративне

законодавство

інформаційно-правових

норм.

встановлює
Отже,

відповідальність

диференціювати

за

порушення

інформаційні-правову

відповідальність можливо за вищезазначеними галузями права чи за типом
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відповідальності, який нерозривно пов'язаний галузевими правовим нормами
(цивільно-правова

відповідальність,

кримінально-правова

відповідальність,

адміністративно-правова відповідальність, дисциплінарна відповідальність).
Кримінальна

відповідальність

за

порушення

в

інформаційній

сфері

асоціюється, переважно, як посягання на цифрову інформацію, її носії, ЕОМ та їхні
мережі, і, відповідно, згруповані такі діяння у Кримінальному кодексі України Розділі
XVI

Особливої

частини

КК

«Злочини

у

сфері

використання

електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку» [9; с. 205–206].
Але розглядаючи інформацію як більш широке поняття інформації та
враховуючи ступінь розвитку сучасних технологій, кількість злочинів, які можна
віднести до інформаційної сфери, значно розширюється. Наприклад, у Розділ II
«Злочини проти життя та здоров'я особи» є ст. 132 Розголошення відомостей про
проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, ст. 145 Незаконне розголошення
лікарської таємниці; також злочини, об’єктом яких є інформація передбачені у
Розділі V «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод
людини і громадянина»; у Розділі VII «Злочини у сфері господарської діяльності» є
4 статті щодо злочинів в інформаційній сфері. Наприклад, ст. 231 «незаконне
збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну або
банківську таємницю», ст. 232 «Розголошення комерційної або банківської
таємниці», ст. 232-1 «Незаконне використання інсайдерської інформації», ст. 232-2
«Приховування інформації про діяльність емітента»; також злочини у інформаційній
сфері зазначені у Розділі XIV Злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації та у
Розділі XVIII Злочини проти правосуддя [7].
Окрім того в окремих частинах статей Кримінального кодексу України, які
прямо не стосуються посягань на інформацію, зазначена відповідальність за
вчинення цих злочинів шляхом використання інформації. Наприклад ст. 189.
Передбачає, що вимагання може здійснюватися шляхом розголошення відомостей,
які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці [7; ст. 189].
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Адміністративна відповідальність за порушення права на окремі види
інформації, відмову в наданні інформації, надання неповної або недостовірної
інформації, втрату інформації, передбаченої Кодексом України про адміністративні
правопорушення. До таких правопорушень, зокрема, належать: ст. 46 навмисне
приховування джерела зараження венеричною хворобою; ст. 53-2 приховування
або викривлення даних Державного земельного кадастру; ст. 82-3 приховування,
викривлення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами
посадових осіб та зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення
відходів

та

поводження

з

ними;

ст.

92-1

порушення

законодавства

про

Національний архівний фонд та архівні установи; ст. 148-5 порушення правил про
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування; ст. 164-4
демонстрація та розповсюдження фільмів без державного свідоцтва на право
розповсюдження та демонстрації фільмів; ст. 164-9 незаконне розповсюдження
екземплярів аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм,
баз даних; ст. 164-14 порушення законодавства про здійснення закупівель товарів,
робіт та послуг за державні кошти; та інші [8].
Цивільно-правова відповідальність настає в тих випадках, коли в результаті
недотримання відповідних норм інформаційного права заподіюється шкода
підприємствам, установам, організаціям і громадянам. Таку відповідальність несуть
як юридичні, так і фізичні особи. Відповідно до Цивільного кодексу України майнова
шкода відшкодовується винною стороною в повному об’ємі. Відшкодування шкоди
робиться добровільно або за рішенням суду. При цьому збиток підлягає
відшкодуванню стороні, що понесла його, у тому числі і громадянам України та
іншим фізичним особам (їх здоров’ю, майну, власності). Із відома сторін або за
рішенням суду шкода може бути відшкодована шляхом покладання на відповідача
обов’язку по відновленню порушених прав і свобод за рахунок їх сил і засобів.
Наприклад, припинення подальшого поширення інформації, а також її спростування
тим же способом, яким вона була поширена і тому подібне. Відповідно ЦК України
суб’єкт (позивач) може вимагати компенсації моральної шкоди, якщо громадянинові
завдана моральна шкода (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують
його особисті немайнові права або зазіхають на ті, що належать громадянинові інші
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нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може
покласти на порушника обов’язок грошової компенсації вказаної шкоди [6].
Дисциплінарну відповідальність за проступок в інформаційній сфері несуть
працівники підприємств, установ, організацій відповідно до положень, статутів,
правил внутрішнього трудового розпорядку і інших нормативних актів. Трудовим
кодексом України встановлено, що за здійснення дисциплінарного проступку, тобто,
невиконання або неналежне виконання працівником з його вини покладених на
нього трудових обов’язків, власник має право застосувати дисциплінарні стягнення.
Відповідно до трудового законодавства за правопорушення в інформаційній сфері
передбачена і матеріальна відповідальність – це майнова відповідальність
працівників, з вини яких підприємство, установа, організація понесли витрати по
відшкодуванню шкоди, заподіяної інформаційним правопорушенням. Детально
порядок

і

умови

матеріальної

відповідальності

робітників

і

службовців

регламентовані трудовим законодавством. Так, матеріальній відповідальності
сторін трудового договору присвячені відповідні розділи Трудового кодексу України.
Відповідно до вимог трудового законодавства сторона трудового договору, що
заподіяла збиток іншій стороні, відшкодовує цей збиток відповідно до КЗпП України
та інших законів [6].
Як можна побачити, дослідивши вітчизняне законодавство, попри те, що
відсутнє нормативне визначення правопорушення у інформаційній сфері та
відсутня така категорія як інформаційно-правова відповідальність, об’єктивно
відповідальність за правопорушення у сфері інформації існує об’єктивно. Слід
зазначити,

що

також

наявна

і

диференціація

відповідальності

за

такі

правопорушення в залежності від завданої ними суспільної шкоди. Це свідчить про
стурбованість держави захистом інформації, як об’єкта, також захистом особистих
майнових та немайнових прав людини, пов’язаних з інформацією, та забезпечення
інформаційної безпеки в цілому. Попри те, деякі правові норми не відповідають
вимогам сучасності, через новітні технології, що динамічно розвиваються. Адже
деякі звичні злочини сьогодні можуть здійснюватися за допомогою використання
ЕОМ різного типу або шляхом використання чи розповсюдження інформації,
зокрема за допомогою телекомунікаційних мереж.
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Борко Андрій Леонідович,
докт. юрид. наук, доцент кафедри
адміністративного та конституційного права
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В даній роботі досліджується проблема правового статусу портових
операторів (стивідорних компаній). Актуальність обраної теми полягає в тому, що
останні роки спостерігається стійка тенденція до зростання обсягів перевалки
різноманітних вантажів в портах України. Портова галузь є однією з небагатьох в
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нашій державі, де спостерігаються стабільно позитивні зміни. Зокрема, за перші два
місяці 2020 року портові оператори у морських портах України перевалили понад 27
млн тон вантажів. За даними АМПУ це на 17% або майже на 4 млн тон більше у
порівняні з аналогічним періодом минулого року [1]. Відповідно визначення
правового статусу суб’єктів такої діяльності є вкрай актуальним.
Законодавче визначення портового оператора (стивідорної компанії) містить
тільки Закон України «Про морські порти України» від 17. 05. 2012 N 4709-VI,
відповідно

до

якого,

портовий

оператор

(стивідорна

компанія)

–

суб'єкт

господарювання, що здійснює експлуатацію морського терміналу, проводить
вантажно-розвантажувальні

роботи,

обслуговування

та

зберігання

вантажів,

обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов'язані з цим види господарської
діяльності [2].
Як

бачимо

із

визначення,

першою

ознакою,

віднесення

суб’єкта

господарювання до стивідорної компанії є експлуатація морського терміналу.
Відповідно до Закону України «Про морські порти України», морський термінал –
розташований у межах морського порту єдиний майновий комплекс, що включає
технологічно пов’язані об’єкти портової інфраструктури, у тому числі причали,
підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаженнярозвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуговування суден і
пасажирів [2].
Таким чином, стивідорна компанія – це суб’єкт господарсько-правових
відносин, а морський термінал – це об’єкт портової інфраструктури, матеріальні
цінності, якими

володіє стивідорна

компанія для провадження відповідної

діяльності.
Другою визначальною ознакою у позначенні даного суб’єкта господарювання
є вид діяльності. Одним з основних видів робіт та послуг є стивідорні роботи та
послуги (від анг. stevedore, іспан. estivador – укладати вантаж). Стивідорні роботи –
це роботи, пов'язані з виконанням навантажувально-розвантажувальних робіт,
укладання вантажів на судні. Для виконання стивідорних робіт в порту можуть
залучатися стивідорні компанії – суб'єкти господарювання, що спеціалізуються на
виконанні стивідорних робіт в портах.
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Стивідорні роботи передбачають виконання наступних робіт та надання
послуг:
1) навантаження вантажу;
2) розвантаження вантажу;
3) розміщення та укладання вантажу у транспортний засіб;
4) забезпечення збереження та безпеки вантажу під час перевезення;
5) перевалка вантажів з одного виду транспорту на інший;
6) зваження вантажу;
7) та інші.
Зазначимо, що традиційно під стивідорними роботами розуміють операції
щодо навантаження у трюми судна / розвантаження з трюмів судна, а також
раціональне розміщення вантажу й укладання вантажу з метою забезпечити їх
збереження, безпеку й морехідність судна. В широкому розумінні – поняття
«стивідорні роботи» крім вантажних робіт на судні охоплює всі інші операції з
вантажами на березі, включаючи складські операції, навантаження/розвантаження
залізничних контейнерів, сортировку вантажу тощо. Більшість портів виконує увесь
комплекс стивідорних робіт, однак можливою є їх спеціалізація по виконанню
стивідорних та термінальних операцій, у зв'язку з цим до них застосовують терміни
– «стивідор» й «термінальний оператор». Такий розподіл є найбільш характерним
для контейнерних терміналів [3].
Однак, Адміністрація морських портів встановила критерії та документи,
необхідні для отримання статусу портового оператора, виходячи із обов’язкових
умов для роботи портових операторів, встановлених Законом України «Про морські
порти України». Зокрема, це ряд важливих критеріїв, що впливають на безпечну
роботу в морському порту, яким має відповідати портовий оператор.
Перш за все, це дотримання вимог безпеки мореплавства, екологічної
безпеки, норм з обслуговування та зберігання вантажів, у тому числі підготовлені
робочі технологічні карти (РТК) на перевалку різних видів вантажів. Також портовий
оператор

повинен

нести

відповідальність

за

охорону

портових

засобів,

дотримуватися норм охорони праці під час проведення робіт і експлуатації
механізмів підвищеної небезпеки. Крім того, законодавство накладає значні вимоги
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до поведінки співробітників портового оператора при роботі з небезпечними
вантажами і до наявності необхідних протипожежних засобів.
Тільки після перевірки адміністрацією морського порту відповідності всім
необхідним критеріям компанія може отримати статус портового оператора і
укласти договір на отримання спеціальної послуги доступу до причалу.
Серед документів, необхідних для отримання статусу портового оператора:
•

документи,

що

підтверджують

наявність

у

користуванні

підйомно-

транспортного та іншого аналогічного устаткування;
• договір використання складських приміщень на території порту (в разі якщо
здійснення перевалки вантажу по РТК здійснюється за прямим варіантом, наявність
такого договору не обов'язкова);
• дозвіл на викиди забруднюючих речовин;
• РТК, узгоджена Державною екологічною інспекцією;
• план охорони портового засобу або письмове зобов'язання виконувати план
охорони портового засобу;
• свідоцтво (сертифікат), що підтверджує рівень знань працівників суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів, видане працівникам портового оператора (в
разі якщо портовий оператор планує обробляти небезпечні вантажі);
• дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
• посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці працівників
портового оператора;
•

документ

про

відповідність

матеріально-технічної

бази

суб'єкта

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та, в певних
випадках, позитивний висновок за результатами експертизи протипожежного стану
підприємства, об'єкту чи приміщення;
• угода на аварійно-рятувальне обслуговування з аварійно-рятувальними
службами, які пройшли атестацію в установленому порядку;
• план реагування на надзвичайні ситуації або інструкцію з дій персоналу
підприємства в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій [4].
Таким

чином,

портовий

оператор,

крім

виконання

безпосередньо

навантажувально-розвантажувальних робіт, має забезпечити обслуговування та
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зберігання вантажів, а також безпечну стоянку та обслуговування суден і пасажирів
в морському порту.
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Наукова теорія юридичних фактів – це одна з найактуальніших проблем
правотворчості нашої країни. За допомогою юридичних фактів можна істотно
впливати на розвиток соціальних процесів, робити їх напрямок абсолютно дійсним.
Юридичні

факти

регулювання,

є

важливою

оскільки

саме

складовою
через

механізму

них

цивільно-правового

здійснюється

переведення

загальнообов’язкових правил поведінки з нормативної площини у сферу конкретних
суспільних відносин, саме вони «запускають» процес реалізації суб’єктивних прав
та обов’язків, створюючи правовідносини [1, с. 45-47].
Поняття юридичного факту є досить багатоманітним. Навіть науковці ще не
дійшли висновку, як саме тлумачити це поняття. Ось, наприклад, Професор А. Ю.
Олійник стверджує, що юридичні факти – це конкретні життєві обставини,
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передбачені гіпотезою правової норми, що спричиняють виникнення, зміну чи
припинення правовідносин [2, с. 106]. Професор П. М. Рабінович тлумачить
юридичний факт як передбачену гіпотезою правової норми конкретну обставину, з
настанням якої виникають, змінюються або припиняються правові відносини [3, с.
84]. Б. І. Сташів дійшов висновку, що юридичні факти – це конкретні обставини (
факти, явища ) реальної дійсності, які породжують передбачені нормами права
правові наслідки [4, с. 7]. Професор В. М. Синюков під юридичним фактом розуміє
відповідну реальному явищу систему його спеціальних ознак, виділених на підставі
норм права, що служать юридичною умовою настання правових наслідків [5, с. 121].
О. Є. Рябов вважає, що юридичний факт – це явище об’єктивної дійсності, що
володіє властивістю до юридичної оцінки, яка служить основою для висновку про
можливість використання, дотримання, виконання або застосування норм права з
метою регулювання породжуваного цим явищем суспільних відносин [6, с. 71].
Угорський вчений А. Тамаш вважає, що юридичний факт утворює суб’єктивне
право і є причиною правовідносин [7, с. 46].
Важливу увагу треба приділити і науковому тлумаченню юридичного факту в
галузевих науках. Зокрема, Т. А. Сінцова вважає, що юридичні факти в державному
праві – це ті явища реальної дійсності, які приводять норму цієї галузі права в рух,
викликають її застосування, перетворюючи суб’єктів державного права на суб’єктів
конкретних державно-правових відносин [8, с. 121-126].
У конституційному праві під юридичними фактами розуміють такі життєві
обставини, з якими норми конституційного права пов’язують виникнення, зміну або
припинення конституційно-правових відносин [9, c. 14].
Адміністративні
передбачені

юридичні

гіпотезою

факти

–

це

конкретні

адміністративно-правової

життєві

норми,

що

обставини,
породжують

виникнення, зміну чи припинення правовідносин [10, c. 587].
О. В. Барінов юридичний факт трудового права визначає як соціально
значиму дію ( бездіяльність ) учасників трудових та пов’язаних з ними відносин або
події, з

якими норми трудового права пов’язують

виникнення, існування,

призупинення, зміну, припинення або відновлення правовідносин або окремих
суб’єктивних прав та обов’язків в межах цих відносин [11, с. 78].
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На думку М. І. Поліщука, юридичний факт в кримінально-виконавчому праві –
це конкретні життєві обставини, що передбачені нормами права, які за волею
суб’єкта

або

поза

його

волею

приводить

в

динаміку

виправно-трудові

правовідносини [12, с. 79].
У

міжнародному

праві

особливості

юридичних

фактів

визначаються

міжнародними економічними і політичними зв’язками держав, що приводять до
створення міжнародно-правових норм, до визнання як юридичних фактів таких
подій і обставин, з якими пов’язане виникнення, припинення або зміна конкретних
прав і обов’язків суб’єктів міжнародного права [13, c. 173].
Виходячи з вище сказаного, ми робимо висновок, що визначення юридичного
факту немає чіткого і достатньо універсального загальнотеоретичного поняття.
Тому слід погодитись з В. М. Синюковим, що визначення, яке дається теорією
держави та права, не до кінця виконує свою методологічну функцію по відношенню
до галузевих наук, не визначає чітких ознак, критеріїв поняття, що конструюється [5,
с. 110].
Щоб більш детально дослідити поняття юридичного факту, необхідно
зазначити притаманні йому ознаки:
1.

За змістом юридичні факти являють собою реальні явища дійсності, їм

притаманна конкретність та індивідуальність.
2.

Юридичними

фактами

виступають

лише

ті

обставини,

що

безпосередньо стосуються інтересів держави та суспільства, потребують правової
регламентації.
3.

Юридичні факти викликають передбачені законом правові наслідки.

4.

Юридичні факти є об’єктивованими, виражаються зовні.

5.

Юридичні факти прямо передбачаються нормами права [14].

Узагальнюючи ознаки юридичного факту, можемо зробити такий підсумок:
«Юридичний факт – це певною мірою опосередкована дійсність, пов’язана з рухом
реальних суспільних відносин».
Слід зауважити, що класифікація юридичних фактів є однією з найбільш
актуальних проблем теорії держави і права. Як і будь-яка класифікація,
класифікація юридичних фактів виконує ряд важливих функцій. В.І. Ісаков виділяв
наступні функції класифікації юридичних фактів в науковому пізнанні:
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– систематизуюча функція (класифікація як засіб систематизації, що створює
передумови наукового аналізу);
–

пояснювальна

функція

(визначає

місце

юридичного

факту

серед

однорідних явищ);
– евристична функція (постановка питань до дослідника);
– прогностична функція (класифікація є інструментом для фіксації змін та
зрушень в системі юридичних фактів);
– практична функція (класифікація сприяє точному відбору та правильному
закріпленню юридичних фактів в нормі права ) [15, с. 28-29].
Класифікація юридичних фактів
За вольовою ознакою

Події
Діяння

За юридичною
природою

Правомірні
Неправомірні

За наслідками

Відносні події
Абсолютні події
Дії
Бездіяльність
Юридичні акти
Юридичні вчинки
Злочини
Проступки

Правостворюючі
Правозмінюючі
Правоприпиняючі

Підводячи підсумки необхідно зазначити, що саме завдяки класифікації
юридичних фактів ми можемо більш детально збагнути специфіку їхнього
функціонування в механізмі правового регулювання. Класифікація полегшує роботу
з юридичними фактами при їх вивченні, встановлені та доказуванні.
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В даній роботі ми досліджуємо та аналізуємо правовідносини, їх ознаки та
класифікацію. Людське суспільство – це сукупність відносин, продукт взаємодій
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людей. Актуальність цієї теми полягає у тому, що правові відносини становлять
одну з найважливіших сфер суспільного життя. Юридичні або правові відносини
органічно зв'язані з правом. У дoдержавнoму суспільстві взагалі не існувало
правoвіднoсин, тoму щo тоді ще не було права. Виходячи з цього, ми розуміємо що
правовідносини можуть існувати тоді коли існує право. Так як правовідносини
походять

з

права,

то

вони

також

охороняються

державою.

Вчення

про

правовідносини сягає своїм корінням середини ХІХ ст.
Серед сучасних науковців-спеціалістів у галузі української теорії права
величезне місце посідає професор Львівського національного університету ім. І.
Франка П. М. Рабінович. Учений ще за радянських часів розробляв проблеми
законності, методології юридичної науки, які, без сумніву, зачіпали проблеми
правовідносин [3, c.13]. У своєму посібнику він дає таке визначення правових
відносин: це передбачені гіпотезою юридичної норми ідеологічні суспільні
відносини, які виражаються у взаємних юридичних правах і обов’язках суб’єктів
права [1, c. 127].
Схоже визначення запропонувала професор О. Ф. Скакун, а саме:
правовідносини – це врегульовані нормами права, вольові суспільні відносини, що
виражаються в конкретному зв’язку між правомочними й зобов’язаними суб’єктами
– носіями суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності
– та забезпечуються державою [2, c. 345].
Термін правовідносини має багато значень: правoвіднoсини – наслідoк дії
права як сoціальнoгo так і державнoгo інституту. Правoвіднoсини – це суспільні
віднoсини,

урегульoвані

нoрмами

права,

учасники

якoгo

мають

відпoвідні

суб’єктивні права і юридичні oбoв’язки. Правовідносини – це врегульовані нормами
права вольові суспільні відносини, що виражаються в конкретному зв’язку між
правомочними і зобов’язаними суб’єктами – носіями суб’єктивних юридичних прав,
обов’язків, повноважень і відповідальності – і забезпечуються державою [2, с. 345].
Правовідносини є результатом норм права на відносини між різними
суб'єктами. Звичайно як і всі відносини вони мають низку ознак, що відрізняють їх
від інших видів відносин.
Ознаки правовідносин:
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суспільних

відносин,

соціальний

зв'язок

–

правовідносини складаються між людьми або колективами як суб'єктами права з
приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів;
– ідеологічними відносинами – правовідносини не можуть виникати, не
проходячи через свідомість людей: норми права не можуть вплинути на людину, її
поведінку, доки зміст правових норм не усвідомиться людьми;
– є вольовими відносинами, які проявляються в двох аспектах:
а) у втіленні в них волі (інтересу) держави, оскільки правовідносини
виникають на підставі правових норм;
б) у втіленні в них волі (інтересу) учасників правовідносин – вони зв'язані
предметом інтересу, досягненням його результату.
Однак, правовідносини можуть виникати і припинятися поза волею
(інтересом) їх учасників (наприклад, потерплий від злочину всупереч своєму
бажанню залучається у кримінально-процесуальні правовідносини зі злочинцем і
судом);
– виникають, припиняються або змінюються, як правило, на основі норм
права у разі настання передбачених правовою нормою фактів. Правовідносини
виступають як спосіб реалізації норм права, або, інакше, норми права втілюються в
правовідносинах, відбувається їх індивідуалізація стосовно суб'єктів і реальних
ситуацій;
– мають, як правило, двосторонній характер і є особливою формою
взаємного зв'язку між конкретними суб'єктами через їх права, обов'язки,
повноваження і відповідальність, які закріплені в правових нормах. Основний зміст
правовідносин – суб'єктивне юридичне право і суб'єктивний юридичний обов'язок.
Не може бути правовідносин, заснованих лише на правах або лише на обов'язках;
– охороняються державою, забезпечуються заходами державного впливу. У
більшості випадків суб'єктивні права і юридичні обов'язки здійснюються без
застосування примусових заходів [2, c. 345].
На основі проаналізованого матеріалу можна дати таке визначення:
правовідносини – врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких є
носіями юридичних обов'язків та мають суб'єктивні права; це конкретна форма
буття права. Правовідносини виникають тоді і тільки тоді, коли відношення
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регулюється нормами права. Правовідносини на відміну від інших суспільних
відносин охороняються державною владою від порушень. Держава встановлює
санкції за порушення тих чи інших правовідносин, за матеріальну шкоду, за
порушення юридичних обов'язків, за факти правопорушень. За допомогою чіткого
уявлення про поняття саме правових відносин, не складною задачею стає
відокремлення іх від суспільних і встановлення моменту, коли саме суспільні
відносини набувають юридичних ознак. Загальнoрегулятивні правoвіднoсини
зайвий раз підкреслюють зв'язаність влади правoм, пoказують, щo сама держава
знахoдитися в рамках правoвіднoсин і в якoсті їхньoгo учасника несе відпoвідні
oбoв'язки і відпoвідальність. Встановивши поняття, ознаки правовідносин, можна
сказати,

що

правовідносини

мають

державно-вольовий

характер,

оскільки

державна влада юридично об'єктивує і закріплює ці відносини в системі діючих
законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів. Саме тому, питання
правовідносин не втрачає своєї актуальності, вимагає спостереження і контролю.
Від якості правового регулювання залежить рівень нашого життя, захисту прав і
свобод, порядку в суспільстві. Значна частина правовідносин регулюється
нормами права. Такі відносини існують в усіх сферах життя суспільства, і у цілому
створюють в ньому правопорядок, надають стабільного і цілеспрямованого
характеру.
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УДК 347.791.3:656.61
Концепція «реального» зв’язку судна з державою прапора і
практика «зручних» прапорів
Автор: Любашова Анастасія, студентка V курсу
факультету морського права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник:
Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри
теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Кожне судно, що знаходиться у відкритому морі, повинно мати прапор
держави реєстрації або міжнародної організації. Прапор свідчить про національну
приналежність судна. Така прив’язка судна до певної держави визначається
існуванням характерного зв’язку, який в міжнародній доктрині отримав назву
«реальний» зв’язок.
Актуальність роботи полягає у тому, що за останні майже 100 років виникло і
широко поширилось таке явище як «зручні прапори», яке призвело до гострих
проблем в сфері морського транспортування; виникнення суперечливостей та
конкурентної боротьби між країнами закритої та країнами відкритої реєстрації з
приводу дотримання принципу «реального» зв'язку між судном та державою його
національності і недотриманням міжнародних стандартів.
Дослідженням питань державної реєстрації морських суден та поняття
«зручного» прапора неодноразово звертались вітчизняні та зарубіжні фахівці в
галузі морського права, такі як М. В Буроменський, Г. Ф. Півторак, С. О. Кузнецов, Т.
В. Аверочкіна, А. Д. Ременюк, О. М. Шемякін та ін.
Відповідно до конвенції ООН з морського права 1982 року, судно має плавати
під прапором лише одної держави і підкорятися її юрисдикції у відкритому морі, а
також судно може плавати під прапором ООН та її спеціалізованих установ. Судно
не може змінювати прапор під час плавання або при заходженні в порт, за винятком
випадків дійсного переходу права власності або зміни реєстрації. Існують країни, які
не приймають участі у цій Конвенції, згідно законодавству яких, судна можуть бути
зареєстровані у двох та більше реєстрах різних держав. Відповідно вони можуть
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змінювати свій прапор, користуючись ним по «зручності». З точки зору країнучасниць Конвенції такі судна не мають права потребувати признання жодної з
відповідних національностей іншими державами і можуть бути прирівняні к суднам
без національності [1].
Разом з правом держави мати свій власний флот, виникають і обов’язки
держави перед судном під її прапором. Так, Женевська Конвенція про відкрите
море 1958 р. у ст. 5 вказує, що національна приналежність судна визначається
прапором, під яким держава наділила його правом плавати. Тому, згідно з
Конвенцією, має існувати реальний зв’язок між державою і конкретним судном,
зокрема, держава повинна здійснювати юрисдикцію і контроль з адміністративних,
технічних та соціальних питань відносно судна, що плаває під її прапором.
Аналогічні вимоги визначені у Конвенції про морське право 1982 р. (ст. 91,
91(2), 94). На підтримку реального зв’язку між судном та державою виступає ряд
статей Конвенції ООН про умови реєстрації суден 1986, які, зокрема, вимагають,
щоб морською адміністрацією держави проводилося періодичне інспектування
судна (ст. 5), щоб судновласницька компанія або хоча б її представництво мали
основне місце бізнесу в державі прапора (ст. 10) і т. д.[2].
Сьогодні відповідно до міжнародно-правових норм, а саме ст. 94 Конституції
океанів (Конвенції ООН з морського права 1982 р.), державна політика щодо
встановлення реального зв’язку між судном і державою також має бути направлена
на здійснення повного технічного, адміністративного та соціального контролю [3].
Національність судна та право плавання під прапором країни починається
після реєстрації судна в певній країні. Інакше кажучи саме реєстрація є ключовим
моментом, з якого починається існування судна в правовому аспекті.
У світі можна виділити три типи реєстрів:
1. Відкриті реєстри;
2. Закриті реєстри;
3. «Зручні прапори».
Закриті

реєстри

характеризуються

найсуворішими

правилами

для

судновласників. У них можуть бути зареєстровані тільки судна, які належать
резиденту цієї країни (громадянину або компанії, зареєстрованої на території цієї
країни) [4, с. 333].
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Також існують відкриті реєстри, які створюються як другий реєстр у
«материнській» державі або на офшорній території з юридичними посиланнями на
«материнську» державу. Останнім часом у світі намітилася тенденція збільшення
держав, які користуються перевагами других регістрів із метою підвищення
конкурентоздатності свого торговельного флоту та протидії тому, щоб їх судна
йшли під «зручний» прапор. Наприклад, у «другому регістрі» Італії зареєстровано
60% усього її тоннажу, у Франції – 65%, у Великій Британії – 69%, у Португалії –
80%, у Норвегії – 91%, у Данії – близько 97%. На судна, зареєстровані в іншому
реєстрі поширюється юрисдикція «материнської» держави [4, с. 334].
Поняття «зручного» прапора має на увазі під собою реєстрацію судна під
національним

прапором

певної

країни,

при

цьому

фактичної

прив'язки

судновласника до цієї країни, немає [5].
В першу чергу, «зручний» прапор судна вигідний країні, яка надає такі
послуги, так як це легкий спосіб отримати певний дохід. Бюджет країн «зручних»
прапорів формується в значній частині від реєстраційних внесків судновласників. У
зв'язку з цим, між країнами «зручного» прапора виникає конкуренція, внаслідок якої,
для залучення нових суден під свій прапор, занижуються вимоги до охорони праці,
до віку і стану суден, що негативно позначається на стані світового флоту і умов
роботи моряків.
Щодо України, то на відміну від багатьох «зручних» прапорів таких країн, як
Панама, Кіпр, Мальта і так далі, наш прапор цілком можна віднести до категорії
вкрай незручних. Він практично не дає переваг морському флоту, прирікає
судновласників на несення важкого податкового тягаря, на задушливі обмеження
режиму використання валюти, нескінченну боротьбу з фіскальними та іншими
контролюючими організаціями, безпросвітні кредитні перспективи і так далі [6].
Переломити цю тенденцію, на думку представників «Морський палати
України»,

повинен

комплекс

заходів,

серед

яких

створення

Українського

міжнародного реєстру суден.
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УДК 343.98
Новітня парадигма допустимості доказів
та їхніх базисних юридичних властивостей в антикримінального судочинстві
Автор: Михайлов Іван,
здобувач вищої освіти за спеціальністю
081 Право кваліфікаційного рівня «Магістр»
МКУ імені Пилипа Орлика, м. Миколаїв
Науковий керівник:
Ланцедова Юлія Олександрівна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу
юридичного факультету Національного авіаційного університету, м. Київ
Запропонована Ю. О. Ланцедовою новітня парадигма допустимості доказів та
їхніх базисних юридичних властивостей в антикримінального судочинстві [2, с. 2932] будується на подальшому розвитку відповідних власних положень [1, с. 28; 2, с.
14–29 та ін.] та інших авторів, перш за все, С. А. Кириченка [3, с. 169–170 та ін.] та О.
С. Тунтули [6, с. 169–173 та ін.], в результаті чого вказаний автор достатньо
обґрунтовано доходить висновку про те, що всі попередні варіанти вирішення
проблеми більш точного визначення сутності та основних і додаткових базисних
юридичних властивостей доказів потребують принципового розвитку у тому
напрямку того, щоб розглядати:
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– допустимість в якості не основної базисної юридичної властивості доказів, а
результату оцінки, у т.ч. перевірки, такого роду відомостей на предмет наявності у
них невід’ємної єдності лише таких основних базисних юридичних властивостей, як
значимість, достовірність та доброякісність, к контексті чого потребують пояснення
лише особливостей використання поряд з доказами таких раніше запропонованих
складових частин допустимості, як положення певного правового акту та/або
загальновідомих відомостей та/чи преюдиціальних фактів та/або презумпцій [2, с.
29–30];
– доброякісність в якості тільки відсутність у такого роду відомостей
внутрішніх

суперечностей,

що

унеможливлюють

формування

однозначного

внутрішнього переконання головного суб’єкта антикримінального судочинства [2, с.
30];
– законність та іншу складову попереднього розуміння доброякісності доказів
в якості лише такого порушення порядку отримання відомостей, що тягне за собою
відповідну юридичну відповідальність винної особи (слідчого, судді, експерта), але
є перепоною для використання такого роду відомостей в якості доказів, якщо
вказаний порядок їх отримання не призвів до появи у головного суб’єкта
антикримінального доказування сумнівів у значимості, доброякісності та головне
достовірності цих відомостей [2, с. 30];
Більш того, Ю. О. Ланцедова досить виваженим вважає виклад у другій
частині нової узагальнюючої статті про докази Кодексу антикримінального
судочинства стислого розуміння процедури сутності, послідовності та інших
закономірностей роботи із суб’єктивними, об’єктивними та змішаними джерелами
доказів [1, с. 59–63; 4, с. 190–191 та ін.] у зв’язку з чим нею була запропонована
новітня парадигма доказів у вигляді наступної редакції першої та другої частини
статті «Докази, їх властивості, джерела, суб’єкти, порядок і дії з отримання та
форми оперування ними» Кодексу антикримінального судочинства України:
1. Доказом є будь-які відомості про факт (зовнішній або внутрішній прояв
ознак чи властивостей трасосубстанцій і документів або людини чи його діянь або
події як сумативного діяння чи явища природи, в т. ч. діянь хижих тварин, які
знаходяться в нерегульованих людиною умовах) в цілому або про його окрему
сторону, які отримані від об'єктивних, суб'єктивних та змішаних джерел такого роду
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відомостей, за умови набуття ними у процесі їх оцінки, у т. ч. й шляхом перевірки,
нерозривної єдності таких базисних основних юридичних властивостей, як їх
значимість, достовірність та доброякісність, на підставі тільки чого ці відомості й
зможуть бути допущені в процес доказування в якості доказів, а також бути
використані у доказуванні у разі набуття цими доказами ще й таких базисних
додаткових юридичних властивостей, як узгодженість і достатність їх сукупності для
прийняття головним суб'єктом антикримінального судочинства (слідчим, суддею)
певного проміжного або остаточного процесуального рішення [2, с. 30–31].
2. Сутність базисних основних і додаткових юридичних властивостей доказів
проявляється в тому, що такого роду відомості повинні бути:
2.1. Значимими, якими є відомості, за допомогою яких можна підтвердити або
спростувати юридичний факт (обставину) базисного, спеціального чи часткового
предмету доказування або доказовий факт як проміжну теза цього предмету
доказування [2, с. 31].
2.2. Достовірними, якими визнаються будь-які відомості, що є адекватними у
контексті встановлення обставин базисного, спеціального або часткового предмету
антикримінального доказування, і що:
2.2.1. Адекватно відображають обставини як приготування та/чи вчинення
діяння (події, явища) кримінального правопорушення або приховання його
антиделіктних слідів (слідів, параслідів та/чи квазіслідів діяння, події або явища
кримінального правопорушення), так і будь-яких інших діянь (подій, явищ) або ознак
чи властивостей трасосубстанцій і документів або людини.
2.2.2. Неадекватно відображають обставини зазначених юридичних фактів
внаслідок дистанційних, метеорологічних, освітніх, психологічних, фізіологічних та
інших особливостей їх сприйняття особистісним джерелом і запам'ятовування,
зберігання, відтворення і передачі відомостей про вказані юридичні факти
головному суб'єкту антикримінального судочинства.
2.2.3.

Адекватно

пояснюють

причини

зазначеного

неадекватного

відображення юридичних фактів.
2.2.4. Є адекватними або неадекватними, але свідомо недостовірними і в
силу цього набувають відповідну достовірність в контексті антикримінальної справи
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про дачу таких завідомо неправдивих показань або такого завідомо неправдивого
висновку експерта.
2.3.

Доброякісними,

якими

є

відомості,

що

не

мають

неусувних

суперечностей, які не дають можливості зробити однозначний висновок про
наявність чи відсутність у цих відомостей як достовірності чи недостовірності, так й
можливо значимості чи незначимості [2, с. 31].
2.4. Узгодженою сукупністю доказів, якою є така їх сукупність, в якій один
доказ не суперечить іншому, а існуюча суперечність може бути усунена
зазначенням аргументів достовірності одного доказу й недостовірності іншого
доказу [2, с. 31–32].
2.5. Достатньою сукупністю доказів, якою є така їх сукупність, що може
сформувати шляхом узагальнюючої оцінки у головного суб'єкта антикримінального
судочинства однозначне внутрішнє (без зовнішніх факторів впливу) переконання в
можливості прийняття на даний момент певного проміжного або остаточного
процесуального рішення по антикримінальній справі [2, с. 32].
2.6. Поряд із доказами в доказуванні можуть бути використані положення
певного правового акту із дотриманням у разі необхідності правил вирішення їх
конкуренції чи колізії, а також загальновідомі відомості та/чи преюдиціальні факти
та/або презумпції, якщо у головного суб’єкта антикримінального судочинства не
будуть виникати сумніви у значимості та/чи достовірності та/або доброякісності
такого роду відомостей.
2.7. Доказування в антикримінальному судочинстві полягає у:
2.7.1. Вивченні сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із
суб’єктивними та/чи об’єктивними та/або змішаними джерелами антикримінальних
відомостей.
2.7.2. Плануванні, організації та версіюванні роботи з цими джерелами.
2.7.3. Встановлення джерел такого роду відомостей шляхом збирання
трасосубстанцій та/чи документів та/або залучення їх особистісних джерел.
2.7.4.

Отриманні

трасосубстанцій

та/чи

антикримінальних
вивчення

відомостей

документів

та/або

опосередкованого спілкування з особистісними джерелами.
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2.7.5. Оцінці, у т. ч. й перевірки, антикримінальних відомостей з метою
вирішення питання про їх допустимість в якості доказів, якщо буде встановлена
наявність у такого роду відомостей їх значимості, достовірності та доброякісності, а
також їх узгодженості та достатності в сукупності з іншими доказами для прийняття
певного рішення у контексті протидії конкретному кримінальному правопорушенню.
2.7.6. Використання доказів з метою прийняття певного проміжного чи
остаточного процесуального рішення.
2.7.7. Документування процедури та обставин встановлення трасосубстанцій
та документів та залучення особистісних джерел та отримання такого роду
відомостей, їх оцінки і використання в якості доказів при прийнятті певного
проміжного чи остаточного процесуального рішення [2, с. 32].
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УДК 341.2
Поняття «біженець» у міжнародному праві
Автор: Мунтян Андрій,
студент V курсу
спеціальності «Правознавство»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник:
Седляр Юлія Олександрівна,
д-р. політ. наук, професор кафедри
адміністративного і конституційного права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Актуальність дослідження. Відсутність стабільного економічного стану, а
також незадовільний соціально-політичний лад окремих країн призвели до
активізації міграційних процесів серед населення планети. Негативні тенденції
сучасної міграції полягають в тому, що мігрантами стають особи, які змушені
залишити свої країни через громадянські війни, соціально-політичну нестабільність,
дискримінацію тощо. Серед усіх прав, які надаються людині, фундаментальним є
право на життя, так як воно – найбільша цінність. Право на життя гарантується
Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, де
закріплено, що право кожного на життя охороняється законом [1]. Тому порушення
або обмеження цього права з боку держави зводять нанівець соціальну цінність
самої людини і спонукають її самостійно рятувати себе та своїх близьких від
загрози фізичного знищення. Однією з форм такого порятунку стає втеча із зони
небезпеки і як наслідок – зміна країни проживання та пошук притулку за її межами.
Саме таких людей законодавство більшості держав світу, в тому числі й України,
визнає біженцями.
Мета дослідження – дослідити поняття «біженця» у міжнародному праві.
Виклад основного матеріалу. Термін «біженець» вперше з’явився у
міжнародному праві після Першої світової війни, що передувало формуванню
належної правової регламентації правового статусу біженців, їх прав та обов’язків.
Одним із основних документів, що визначає поняття «біженець» як
міжнародно-правовий термін, є Статут Міжнародної організації у справах біженців
(1948 р.). Відповідно до зазначеного документу біженцями визнавалися:
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жертви нацистського або фашистського режиму, або режимів, що брали
участь у Другій світовій війні на боці фашистських або подібних до них режимів, що
допомагають у боротьбі проти певної категорії населення, незалежно від того,
користуються вони міжнародним статусом як біженці чи ні; іспанські республіканці й
інші жертви фалангістського режиму в Іспанії; особи, які розглядались як біженці до
початку Другої світової війни із причин расового, релігійного або національного
характеру чи внаслідок їхніх політичних переконань [2; с. 43–48].
Згідно Конвенції Організації Об’єднаних Націй про статус біженців 1951 р.
біженцем

є

особа,

яка

через

обґрунтовані

побоювання

стати

жертвою

переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до
певної соціальної групи чи політичних поглядів знаходиться за межами країни своєї
національної належності і не в змозі користуватися захистом цієї країни або не
бажає користуватися таким захистом внаслідок таких побоювань або, не маючи
визначеного громадянства і знаходячись за межами країни свого колишнього місця
проживання в результаті подібних подій, не може чи не бажає повернутися до неї
внаслідок таких побоювань [3].
Конвенція Організації Об’єднаних Націй про статус біженців (1951 р.) стала
універсальним і основним міжнародним документом, що закріплює визначення
поняття «біженець» у міжнародному праві. На основі цієї Конвенції було
сформовано поняття «біженця», що закріплюється в чинному Законі України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» відповідно
до якого, біженець – це особа, яка не є громадянином України і внаслідок
обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси,
віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної
соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї
громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не
бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи
громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього
постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок
зазначених побоювань [4].
Головною особливістю Конвенції є те, що в ній вперше приділена увага не на
групу осіб, які знаходяться перед загрозою переслідування за етнічною ознакою (як
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було до прийняття Конвенції), а на конкретну особу – біженця. Тому можна вважати,
що у Конвенції було використано індивідуальний підхід.
Поняття «біженець» було більш деталізовано у Протоколі щодо статусу
біженців 1966 р. Необхідність прийняття даного документу була зумовлена тим, що
у Конвенції про статус біженців існувало два обмеження до визначення поняття
«біженець», які створювали суттєві перешкоди для вирішення питань відносно
біженців, забезпечення їх прав і свобод на належному рівні: тимчасове (право
вважатися біженцем не поширювалось на осіб, що стали такими в результаті подій,
що виникли після 1 січня 1951 р.); географічне (зазначені події означають або події,
які відбулися в Європі до 1 січня 1951 р. або події, які відбулися в Європі або в
інших місцях до 1 січня 1951 р.) [5, c. 50].
В Україні зазначені нормативно-правові акти, що визначають статус біженців
на міжнародному рівні є універсальними та були ратифіковані відповідним Законом
«Про приєднання України до Конвенції про статус біженців і Протоколу щодо
статусу біженців» (2002 р.).
Положення стосовно статусу біженців містяться й в інших міжнародних
документах, зокрема: Конвенція про захист цивільного населення під час війни
(1949 р.). Відповідно до ст. 44 цієї Конвенції будь-яка держава не має права вороже
поводитися з біженцями, які фактично не перебувають під захистом жодного уряду,
лише на підставі їхньої юридичної належності до держави-супротивниці [6]; Угода
про скасування віз для біженців (1959 р.). У зазначеній Угоді визначено, що біженці,
які законно проживають на території однієї з держав-учасниць Угоди, за певних
умов звільняються від зобов’язань щодо набуття візи для в’їзду на територію чи
виїзду з території іншої держави через будь-який кордон [7]; Конвенція про статус
апатридів (1954 р.). Поняття «апатрид» означає особу, яка не розглядається як
громадянин будь-якою державою через її закони. У Конвенції закріплено, що
апатриди можуть бути визнані біженцями, і необов’язково кожен біженець може
вважатися апатридом [8]; Декларація ООН про територіальний притулок (1967 р.),
яка закріплює право будь-якої особи, у тому числі і біженця, на притулок та
використання притулку. Не має права на притулок та особа (біженець), відносно
якої існують обґрунтовані підозри, що нею було вчинено злочин проти миру,
військовий злочин або злочин проти людства. У Декларації закріплюється основний

75

ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ

ІIІ (ХІV) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

гуманітарний принцип заборони примусового повернення [9]; Додатковий протокол
до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. У ст. 73 передбачається, що біженці
й

апатриди

згідно

з

відповідними

міжнародними

актами,

прийнятими

заінтересованими сторонами, або з національним законодавством держави, що
надала притулок, чи держави проживання, користуються захистом, який надається
у відповідності до частин І і ІІІ Четвертої Женевської конвенції [10]; Європейська
угода про передачу відповідальності за біженців (1980 р.), яка була прийнята з
метою створення законних підстав для перебування біженців на території інших
держав (зокрема щодо можливості передачі однією державою відповідальності за
біженців) [11].
Висновки. Отже, домінуюче визначення поняття «біженець» у міжнародному
праві надає Конвенція 1951 р., яка визначає вичерпний перелік критеріїв, за
наявності яких надається статус біженця. Визнання особою біженцем повинно
відповідати таким умовам: перебування за межами країни свого походження;
наявність цілком обґрунтованих побоювань переслідування; такі побоювання мають
ґрунтуватися на одній з п’яти ознак: раси, релігії, громадянства, приналежності до
будь-якої певної соціальної групи, політичних переконань; особа не має можливості
чи бажання користуватися захистом країни свого походження або повертатися в цю
країну з причин побоювань переслідування.
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УДК 342.5+343.16
Можливості реформування діяльності органів прокуратури в контексті
удосконалення окремих принципів антикримінального судочинства
Автор: Погорєлов Микита,
здобувач вищої освіти за спеціальністю 081 Право
кваліфікаційного рівня «Магістр»
МКУ імені Пилипа Орлика, м. Миколаїв
Науковий керівник:
Тунтула Олександра Сергіївна,
канд. юрид. наук, доцент, заступник завідуючого кафедрою
цивільного та кримінального права і процесу юридичного факультету
ЧНУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Реформування діяльності органів прокуратури тісно переплітається із
необхідністю

удосконалення

цілої

низки

принципів

антикримінального

судочинства, що більш правильно здійснювати, за достатньо виваженим
підходом О. А. Кириченка та О. С. Тунтули [2, с. 228–230, 334–342 та ін.], в межах
реалізації повноважень прокурора Департаменту кримінальної політики та
контролю якості прокурорської роботи Офісу Генерального прокурора [6] за:
1. ПРОГРАМОЮ МІНІМУМ № 1, за якою удосконалення діяльності органів
прокуратури здійснюється в межах існуючого кримінального провадження в
напрямку усунення шляхом розробки і подання через народних депутатів
політсили

«Слуга

народу»

в

парламент

законопроектів

про

винесення

відповідних змін у певні правові акти:
1.1. Юридичних ляпсусів, перш за все, в КК і КПК України, серед чисельних
прикладів з яких доречно обрати по одному із таких:
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1.1.1. У ч. 1 ст. 152 КК України зґвалтування визначається як «вчинення дій
сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним
проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого
предмета …» [4]. Але геніталії це не предмет, а орган і більш правильно говорити
– «будь-якого іншого органу чи частини тіла людини або будь-якого предмету
та/чи пристрою та/або механізму та/чи прибору», оскільки вказане проникнення
може бути здійснене за допомогою не лише геніталій, а й інших органів чи частин
тіла людини: пальцями рук, кулаком тощо, або за допомогою предмету
(суцільного твердого тіла чи твердого тіла, що складається із двох і більше
частин, що відносно один одного не можуть здійснювати механічні переміщення),
пристрою (твердого тіла, що складається із двох і більше частин, що відносно
один одного можуть здійснювати нескладні механічні переміщення), механізму
(твердого тіла, що складається із двох і більше частин, що відносно один одного
можуть здійснювати складні механічні переміщення) та/чи прибору (твердого
тіла, що складається із двох і більше частин, що відносно один одного можуть
здійснювати як складні механічні переміщення, так й інші види руху у просторі).
1.1.2. Згідно п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні
підлягає доказуванню власне подія кримінального правопорушення [5], тоді як у
відповідності з положеннями теорії держави і права, юридичні факти поділяються
на події, виникнення. зміна та припинення яких не залежить від волі людини, та
на діяння, що вже виникають. змінюються та припиняються по волі людини. Тому
кримінальне правопорушення як юридичний факт є власне діянням. а не подією і
юридично

компетентно

говорити

про

власне

діяння

кримінального

правопорушення.
1.2. Спрощення правового регулювання у частині, зокрема, того, щоб
однорідні кримінальні правовідносини мали :
1.2.1. Одні і ті ж кваліфікуючи ознаки.
Багато таких прикладів міститься навіть поміж 6041 прокурорських
тестових питань та відповідей на них [7]. Так, у ч. 2 ст. 239 «Забруднення або
псування земель» КК України передбачено настання таких наслідків, як
«загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки» [4], тоді як у ч.
3 ст. 239-1 «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром)
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земель» КК України у цьому відношенні вказано «загибель людей, масова
загибель об’єктів тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі наслідки» [4].
У

даному

випадку

наведенні

приклади

однорідних

правовідносин,

порушення яких може мати тотожні наслідки, тобто як «масове захворювання
людей», що має місце у першому зі складів кримінального правопорушення, так й
«масова загибель об’єктів тваринного чи рослинного світу» – у другому із складів
кримінального правопорушення, і повністю охоплюється настанням «інших
тяжких наслідків».
Спрощення і типізація кваліфікуючих ознак у складах однорідних
кримінальних правопорушень буде сприяти кращому вивченню вказаних
положень і їх застосуванню на практиці. що у свою чергу буде сприяти мінімізації
помилок у кваліфікації кримінальних правопорушень.
1.2.2. Однакові підходи до розуміння однорідних кваліфікуючих ознак.
Зокрема,

поняття службової

особи

за

одними

складами

злочинів

визначається за ч. 3 чи ч. 4 ст. 18 КК України [4], за іншими, наприклад, ст. ст.
364, 368, 368-5 і 369 КК України – у примітці до ст. 364 КК України [4], що не
викликається необхідністю.
Аналогічні, але все ж таки різні підходи до визначення градації завданої
матеріальної шкоди при розкраданні майна та при вчиненні злочинів у сфері
службової діяльності та ін.
1.2.3. Повний перелік об’єктивно необхідних кваліфікуючих ознак.
Наприклад. не можна погодитися з тим, щоб істотна шкода і тяжкі наслідки
за ст. 354 КК України та іншими злочинами у сфері службової діяльності
визначалася лише як матеріальна в неоподаткованих мінімумах доходів
громадян [4]. А що навмисне порушення суб’єктом владних повноважень норм
Конституції України, перш за все, у частині прав, свобод, обов’язку та інтересів
громадян, не завдає істотної шкоди «охоронюваним законом правам, свободам
та інтересам окремих громадян» !!!???
І таких прикладів та напрямків удосконалення КК і КПК України та іншого
законодавства, що безпосередньо стосується діяльності органів прокуратури.
безліч і все це можливо та й конче необхідно усунути шляхом розробки і подання
в парламент законопроектів із внесення відповідних змін. Не треба розробляти
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методичні рекомендації як такого роду недосконалості обійти. Більш правильно їх
усунути у вказаному порядку.
2. ПРОГРАМОЮ МІНІМУМ № 2, яка передбачає докорінне реформування
діяльності

органів

прокуратури

із

перетворенням

чинного

кримінального

провадження у власне антикримінальне судочинство, що передбачає ще більший
обсяг роботи.
У такому аспекті треба існуючий принцип змагальності кримінального
провадження (що не є спортивним змаганням, тут вирішуються долі людей, перш
за все переслідуваної особи і потерпілого) на принцип встановлення об’єктивної
істини.
Передбачені ст. 62 Конституції України положення – всі сумніви
тлумачаться на користь обвинуваченого [3], закономірно викликають запитання.
А чому на користь особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а не на
користь особи, яка потерпіла від кримінального правопорушення?
Проте

остаточне

судове

рішення

–

як

обвинувальний,

так

й

виправдувальний вирок, повинні ґрунтуватися на достатній та узгодженій
сукупності значимих. достовірних і доброякісних доказів, а якщо така сукупність
відсутня, то ми маємо невизнану антиделіктну ситуацію, якій має відповідати й
невизначене остаточне процесуальне рішення суду – нейтральний вирок, та
процесуальний правовий статус переслідуваної особи – причетний. Причетний
відрізняється від виправданого лише тим, що він немає права подавати позов
про відшкодування шкоди у зв’язку незаконним притягненням до кримінальної
відповідальності. Адже ж його невинуватість також недоведена і не може
ґрунтуватися на припущеннях.
В межах програми мінімум № 2 треба зробити ще дуже багато для того,
щоб реформувати кримінальне провадження (метою якого фактично є створення
всіх умов для того, щоб переслідувана особа могла уникнути кримінального
покарання чи принаймні отримати як можна м’яке покарання), у власне
антикримінальне судочинство. А метою власне антикримінального вже є
виконання

передбаченого

ч.

2

ст.

3

Конституції

України

базисного

конституційного обов’язку держави із утвердження та забезпечення прав і свобод
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всіх співвітчизників [3], причому у рівній мірі, а не однієї людини – переслідуваної
особи, за рахунок відповідного порушення правового статусу потерпілої особи.
У такому аспекті треба, зокрема:
2.1. Прибрати слідчого та керівника органу досудового розслідування з
числа осіб сторони кримінального провадження з боку обвинувачення за п. 19 ч.
1 ст. 3 КПК України [5]. Це суперечить принаймні такому принципу кримінального
провадження, як законність. Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, керівник органу
досудового розслідування і слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено
дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що
викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також
обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну
правову

оцінку

та

забезпечити

прийняття

законних

і

неупереджених

процесуальних рішень [5].
Слідчий і керівник органу досудового розслідування, як й суд, це головні
суб’єкти антикримінального судочинства, які ведуть це судочинство і мають у
повній мірі виконати вказані вимоги за ч. 2 ст. 9 КПК України [5].
2.2. Удосконалити та урівняти інші процесуальні повноваження прокурора
як державного чи публічного обвинувача з адвокатом зокрема, за:
–

кількістю

їх

участі

на

стороні

однієї

відповідно

потерпілої

та

переслідуваного особи на підставі лише складності та об’ємності справи, а не
матеріальних можливостей цих осіб;
– необхідністю відкриття перед кожним із них всіх матеріалів кримінального
провадження й тих, що обвинувачують переслідувану особу, і тих, що її
виправдовують, коли зараз це зобов’язаний робити лише прокурор;
– рівною кримінальною відповідальністю всіх особистісних джерел доказів
за як за дачу завідомо неправдивих показань, так і за відмову від дачі показань,
дозволивши в останньому з випадків відмовлятися від дачі показань щодо
близьких осіб лише у випадках, коли відповідні обставини не можуть бути
встановлені за допомогою інших доказів;
– принципово новим баченням сутності допустимості доказів, що є не
властивістю доказів, а лише результатом їх оцінки, коли за порушення порядку
отримання доказів має наступати відповідна юридична відповідальність. тоді як
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ці порушення не повинні тягти за собою автоматичне визнання доказів
недопустимими, якщо у суду відсутні будь-які сумніви щодо значимості,
достовірності і доброякісності (відсутності внутрішніх суперечностей відомостей.
що заважають робити однозначний висновок) доказів, а також їх узгодженості та
достатності для прийняття певного остаточного удового рішення;
– можливістю прокурора оскаржувати, а судді переглядати попередні
судові

рішення

за

наявності

будь-яких

сумнівів

щодо

їх

законності,

обґрунтованості і вмотивованості і незалежно від того, погіршить чи ні це
становище переслідуваної особи; та ін.
3. ПРОГРАМОЮ МАКСІМУМ № 2, завданням якої є набуття органами
прокуратури природної функції зі здійснення нагляду за точним, одноманітним та
неухильним дотриманням законів та інших правових актів представниками будьякої гілки державної влади та іншими соціосуб’єктами.
Необхідність

власне

такого

реформування

органів

прокуратури

обумовлена тим, що вперше за роки незалежності до влади на рівні
монопредставницької демократії – Президента країни, та поліпредставницької
демократії – парламенту в особі монобільшості, прийшли представники
політичної

сили

«Слуга

народу»,

назва

якої

та

базисні

положення

її

передвиборчої програми – «Слуга власне Народу» та «Стати Президентом і
залишитися людиною» [1], у повній мірі відповідає головному конституційному
обов’язку держави з утвердження та забезпечення прав та свобод людини, коли
гарантом дотримання Конституції України та прав і свобод людини, згідно вимог
ч. 2 ст. 102 Основного закону, є лише один державний орган і одна посадова
особа – Президент держави [3].
Вказаний головний обов’язок держави та Президента України на цей час є
суто декларативним. І лише органи прокуратури через виконання вказаних
природних функцій можуть виступити разом з Президентом країни у вигляді
певної наглядової гіпергілки державної влади, завдання якої і має стати найбільш
ефективне,

раціональне

та

якісне

пізнання,

визнання,

забезпечення

та

дотримання правового статусу (прав, свобод, обов’язків, інтересів) громадян та
інших соціосуб’єктів, оперативного попередження порушення даного правового
статусу та у разі порушення – його максимально повного відновлення.
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Функцію процесуального керівництва досудовим розслідуванням доцільно
передати керівникам органів досудового розслідування, а державного чи
публічного обвинувачення – адвокатурі, яка має трансформуватися у державний
орган, що діє по принципу єдиноначальства, представники якого мають
отримувати зарплату лише від держави, і який повинен мати такі базисні
підрозділи : а) обвинувачення та іншого представництва інтересів держави у всіх
видах судочинства; б) захисту та іншого представництва інтересів фізичних та
юридичних осіб у всіх видах судочинства; в) надання іншої юридичної допомоги.
Треба здійснити низку й інших заходів із докорінного реформування
судової влади та інших антиделіктних органів з тим. щоб створити належну
доктринальну,

законодавчу

та

іншу

прикладну

основу

для

виконання

Президентом України та його Правою рукою – органами прокуратури, вказаних
природних функцій.
При цьому варто мати на увазі, що проведення пронизаних цинічною
корупцією та відвертим юридичним непрофесіоналізмом двох етапів конкурсу
фактично з первинного формування касаційних судів та паралельно по суті
Найвищого корупційного суду України та його апеляційної палати призвело не до
створення нових законних судів, що можливе лише в процесі конкурсу як
правомірної діяльності, а до вчинення злочинною організацією цілої низки
взаємопов’язаних кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності,
результатом чого стало фактичне створення й незаконних судів [8, с. 11-129]. Тому
залишається надто актуальним проведення повторного конкурсу в ці суди та
наступний перегляд в порядку виключного судочинства всіх рішень, прийнятих цими
практично незаконними складами судів. З цих же міркувань до остаточного
вирішення

вказаних

проблем

фактично

заблокована

можливість

законного

оскарження незаконних діянь, рішень та правових актів суб’єктів владних
повноважень у КАС в складі Верховного суду, в т. ч. порядку і результатів
проведення атестацій, конкурсів чи доборів, зокрема, на посади прокурорів Офісу
Генерального прокурора та ін. І дана проблема сама по собі не зникне і не
вирішиться, оскільки немає строків давності для скасування незаконних рішень та
правових актів суб’єктів владних повноважень. Але, нажаль, існують строки
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давності притягнення до антикримінальної відповідальності винних суб’єктів
владних повноважень.
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НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Однією з основних засад цивільного законодавства України є свобода
договору. Цей принцип відображений в тому числі у можливості сторін укладати
договори, як передбачені, так і не передбачені актами цивільного законодавства
(статті 6, 627 ЦК України) [1]. У зв’язку з реалізацією такого права та розвитком
цивільного обороту на практиці все частіше укладаються договори, прямо не
передбачені законодавством, але такі, що не суперечать його загальним засадам.
У доктрині цивільного права такі договори виокремлюють в окрему групу,
даючи їм різні назви, такі як «нетипові», «аномальні», «некваліфіковані», «договори
незвичайного змісту», тощо. Однак найбільш поширеним їх позначенням в
юридичній літературі став термін «непоіменовані договори», який обумовив
відповідну класифікацію договорів на поіменовані та непоіменовані.
Метою цієї роботи є визначення поняття та правової природи непоіменованих
договорів, а також особливості правового регулювання таких договорів.
Явище, яке у сучасному праві називається «непоіменованістю договору»,
відоме ще з часів римського права, яке визнавало юридично дійсними лише ті
договори, які могли входити до того чи іншого типу, передбаченого законом
(contractus). Нетипові договори, навіть якщо вони не суперечили закону і добрим
нравам, юридичної сили не мали і були «голими» угодами (nuda pacta) [2].
До непоіменованих належать договори, можливість укладення яких прямо не
передбачена в актах цивільного законодавства (наприклад, договір надання
маркетингових

послуг,

договір

аутстаффінгу,

конфіденційної інформації).
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В актах цивільного законодавства України термін «непоіменовані договори»
не використовується. Через відсутність нормативного визначення постає низка
питань щодо розуміння цієї категорії.
По-перше, ЦК України (ст. 628) надає право укласти змішаний договір, що
ставить питання про його співвідношення з поняттям непоіменований договір.
Оскільки змішаним є договір, в якому містяться елементи різних договорів, то до
нього можуть включатися положення як поіменованих, так і непоіменованих
договорів. Зважаючи на це, і самі змішані договори можуть бути як поіменованими,
так і непоіменованими. Отже змішані та непоіменовані договори являють собою
різні групи договорів, які перетинаються в певній частині за ознакою спільних рис:
частина змішаних договорів є непоіменованими, а частина непоіменованих є
змішаними. Співвідносячи між собою зазначені категорії, Є. А. Батлер поділяє
непоіменовані договори на унітарні, які представляють собою один невідомий
законодавству договір, та непоіменовані змішані договори, що складаються з двох
або більше договірних конструкцій.
По-друге, необхідно зважати на те, що договірні відносини між учасниками
можуть поєднувати в собі характеристики як цивільних, так і інших приватноправових відносин (трудових, корпоративних тощо). Наприклад, це стосується
договору, який укладається між роботодавцем (юридичною особою) та працівником
з приводу виконання останнім трудової функції, в тому числі щодо створення
об’єкту інтелектуальної власності, з можливою подальшою його передачею до
складу статутного капіталу, а також включає умови про розподіл майнових прав
інтелектуальної власності. З огляду на існування подібних комплексних відносин,
вважаємо, що «непоіменованість» важливо розуміти в контексті відсутності
регулювання в ЦК України, в спеціальних актах цивільного законодавства, а також в
інших нормативних актах, які поширюють свою дію (хоча б частково) на приватноправові відносини.
По-третє, важливим для визначення непоіменованого договору є те, що саме
має бути неврегульованим у законодавстві – чи в цілому договір, включаючи його
назву та правову мету, чи достатньо неврегульованості змісту названого в законі
договору. Так, наприклад, законодавство України в сфері інтелектуальної власності
нерідко

рекомендує

чи

дозволяє

учасникам
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конкретизувати відносини, або змінити їх на свій розсуд (договір між особами, яким
права належать спільно; договір про розподіл прав на об’єкт, створений у зв’язку з
виконанням трудового договору; договір про співавторство; договір про передачу
«ноу-хау» тощо). При цьому визначеної договірної конструкції не пропонується,
отже формування змісту договору залежить від волі сторін. Враховуючи
численність можливих варіантів регулювання і комбінацій цих домовленостей,
вважаємо, що лише згадування вірогідного договору (навіть із окресленням сфери
його дії) за своєю суттю не може свідчити про його врегульованість, а тому такий
договір можна вважати непоіменованим. З нашого погляду, в цьому питанні варто
погодитися з Є. А. Батлером, який висвітлюючи проблему обсягу та змісту
законодавчого закріплення, як необхідної і достатньої умови для віднесення
договору до поіменованих, зазначав, що відсутність законодавчої вказівки на
предмет, інші істотні умови, зміст договору дозволяють зробити висновок про його
непоіменованість, незалежно від того, визначено законодавцем чи ні найменування
такого договору.
Логічним продовженням загальної характеристики непоіменованого договору
є формулювання загального принципу застосування до нього положень чинного
законодавства. В юридичній літературі існують різні погляди на те, які цивільноправові норми застосовуються у цьому випадку: норми про окремий тип договору
або загальні засади актів цивільного законодавства, аналогія закону чи аналогія
права [3].
Тому можна стверджувати, що непоіменовані договори місять ознаки, які не
притаманні договорам, що знайшли своє закріплення в цивільному законодавстві, є
новими, тобто їм притаманна така ознака, як новизна.
В. О. Горєв зазначає, що «вибір непоіменованого договору означає розробку
невідомого цивільному законодавству договору, тому учасники цивільних відносин
повинні достовірно знати, які положення цивільного законодавства і в якій
послідовності підлягають застосуванню у випадку укладення ними такого договору»
[4].
У доктрині цивільного права існують різні погляди на питання правової
урегульованості

непойменованих

договорів.

На

думку

Р.

Б

Шишки,

«непойменованість договорів не означає що вони взагалі опинилися поза правовим
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регулюванням і впливом права». 3азначена думка с обґрунтованою. Детальний
аналіз ст. 6 ЦК України засвідчує, що законодавець правове регулювання
непойменованих

договорів

підпорядкував

загальним

засадам

цивільного

законодавства, які безпосередньо визначені в ст. 3 ЦК України:
1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
2)

неприпустимість

позбавлення

права

власності,

крім

випадків,

встановлених Конституцією України та законом;
3) свобода договору;
4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
5) судовий захист цивільного права та інтересу;
6) справедливість, добросовісність та розумність.
Саме ці принципи є тою, вихідною точкою до якої слід звертатися при
укладенні непойменованих договорів Отже, для регулювання непойменованих
договорів слід застосовувати аналогію права. У літературі зазначається, що
«аналогію права можуть використовувати суб’єкти цивільного права, обираючи для
себе при укладенні договору, не передбаченого законом, орієнтири змісту
останнього» [5].
Отже,

серед договорів,

не

передбачених цивільним

законодавством,

виділяють такі, що мають нову, не відому поіменованим договорами спрямованість
(прикладом

може

слугувати

контракт

на

отримання

права

використання

подарункового сертифіката або дистриб’юторський договір). До непоіменованих
договорів застосовуються норми найбільш подібних договорів одного виду або типу
з непоіменованим договором та загальні положення зобов’язального договірного
права (за правилами застосування аналогії закону та аналогії права).
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Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2009. – 280 с.
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The main principles of public administration in the regulation
of socio-economic processes
Author: Filipishyna Kristina, 3rd year student
Faculty of maritime law
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv city
Supervisor:
Lomakina Elena Anatoliivna,
Cand. lawyer. Sciences, Associate Professor, Head
Department of the Administrative and
the Constitutional law
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv city
The development of public administration is closely linked to those phenomena
that occur in a market economy. The relevance of this link for the modern Ukrainian state
is that it would increase the efficiency of public administration in regulating economic
activity using the potential of the state. At the same time, it should be noted that this
issue is not at a certain level of scientific research, and at the same time, research in this
direction would increase the effectiveness of public administration in regulating economic
activity.
Management penetrating into the state, realizes its essence. The state carries out
public activity, therefore management is public in nature and is represented by its
executive-administrative activity. At the same time, it is this activity that occupies most of
the activity of the state, which is why it occupies a dominant role in it. The state being
distinguished in an independent phenomenon has considerable possibilities of spatial
and temporal development, therefore in the socio-economic system it develops most
intensively. It is no accident that states of ancient times have a high level of selfdevelopment. Governance as an integral part of the state is also intensively developing
with it, and therefore in the ancient states there were highly developed systems of
government. But it is important to note that as a single phenomenon of governance does
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not exist, but is represented by separate systems of state and economic governance,
which differ significantly from each other, since they serve sufficiently independent and
separate spheres.
As its time, government entered the fabric of the state and became an integral part
of it, so economic management, entering into the fabric of the state, becomes its integral
part and an integral part of the government, which could more accurately be called state
economic management. It should be noted that public economic management is an
independent phenomenon that differs significantly from public administration in the public
sphere. Therefore, it is unlawful to identify public economic governance and public
administration in the public sphere. It has its own subject of regulation, which allocates it
to a separate sphere of state activity. Therefore, legal and other regulation in this area
cannot be confused with the same types of regulation in the public sphere.
The regulatory influence of the state is related not only to the objective nature of
public administration, based on the laws of market economy development, but also to the
need to regulate the social consequences of the activities of economic entities.
Historically, the nineteenth century and the first half of the twentieth century, have shown
that the activities of the owners of the capital as a whole had a negative social effect. The
dissatisfaction of the population with the social consequences of the development of
capitalism led post-WWII governments to power in Western Europe, who sought to solve
all socio-economic problems of society through public administration. However, this
practice was unsuccessful because it did not rely on the real basis of the patterns of
economic development. The pragmatists who have replaced them have seen the
development of a market economy on the laws of commodity production with reasonable
state regulation of economic processes and the removal of negative social
consequences that a market economy carries. The widespread intervention of public
administration in the socio-economic processes since the early 1960s has yielded results
– ensured the rapid growth of the economies of the developed countries and stabilized
social relations in society. Thus, public administration contributes to the development of a
market economy and acts as a stabilizing factor in social processes.
The development of the division of labor leads to the development of marketability
of the state. The state is not only the regulating subject of economic processes, but
increasingly the subject of these relations in the face of the public sector of the economy,
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as well as the market of consumption of goods and services. State intervention in the
economy is a special feature of the twentieth century. Socio-economic processes
occurring in industrial relations and the progress of productive forces, by will, involved the
state in actively regulating the economy, and also made it a direct participant in these
relations. The complication of economic processes caused complication of the functions
of the state itself, which in turn led to the specialization of the functions of the state and,
in particular, to the specialization of the economic function. In turn, the development of
this function itself has led to its expansion in several directions - state regulation of the
economy, development of the state market of goods and services, and the formation of
the public sector of the economy. The last two directions have become a complex part of
the market economy and thus have expanded the base of commodity production. The
state in its part has become commodity or more simplified - market.
The state among the participants of a market economy is a privileged entity in it
because, in addition to economic power and power, it still has political power through
which it can influence the subjects of economic relations. Given that the state is a
specific market economy entity, its task is to reflect the economic interests of the entire
society and to influence the private interests of economic entities so as to more
subordinate their public interests. It is possible to coordinate and unite them by means of
state regulation of the economy. Hence the need for the government itself to regulate the
economy and further improve it.
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Аналіз Керченського інциденту та його наслідки для України
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студентка III курсу
факультету морського права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
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канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
В даній роботі ми досліджуємо та аналізуємо одну з актуальних і часто
обговорюваних тем правознавства навколо ситуації у Керченській протоці – аналіз
Керченського інциденту та його наслідки для України.
Перш ніж вдатися до аналізу ситуації в цілому, варто бодай коротко описати,
як розвивалися події зі самого ранку (зрештою, ще з ночі) 25 листопада 2018 року.
Кораблі ВМС України здійснювали перехід з Чорного до Азовського моря. В районі
Керченської протоки їх зупинив російський танкер, що перегородив прохід під
побудованим окупаційною владою керченським мостом. Відповідно українські
кораблі зазнали нападу з боку сил ВМФ Росії та Берегової охорони РФ – було
протаранено буксир «Яни Капу», а поза 12-мильною зоною українські артилерійські
катери супроводу були обстріляні. Усі три українські судна захопили росіяни. У
полон потрапили 24 моряки, 6 із яких – поранені. Тож, в Україні того ж дня екстрено
скликали засідання РНБО для обговорення введення воєнного стану. Наступного
дня, 26 листопада, затвердили рішення про запровадження воєнного стану на 30
днів [1].
Щоправда, згодом російське телебачення показало ролики з трьома
українськими моряками. Ті нібито визнають провину, що вдерлися, мовляв, на
російську територію. Насправді ж безпомилково видно, що вони вимушено читають
наперед заготовлений текст.
От така гостросюжетна ситуація чи, радше, передісторія до нового
геополітичного скандалу. Прикметно, що західні країни не забарилися з реакцією.
Верховна представниця ЄУ з питань закордонних і безпекових справ, президент
Європейської Ради Дональд Туск, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ
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майже синхронно виступили зі засудженням агресивних дій Росії та з вимогою до
неї негайно звільнити українських моряків. Такими ж є вимоги урядів Франції,
Великої Британії, Німеччини, Литви, Державного департаменту США тощо. Рада
Безпеки ООН відмовилася підтримати на засіданні російський порядок денний і
розглядати напад Росії на українські кораблі з позиції «порушення кордону РФ».
Відновити вільний рух суден через Керченську протоку, а також негайно звільнити
українських моряків і повернути Україні її кораблі закликали Кремль п'ять країн
Європейської Унії, які є членами (тимчасовими і постійними) Ради Безпеки ООН [2].
Які ж були подальші дії та наслідки?
Вже 10 травня 2019 року розпочалися відкриті слухання щодо незаконного
захоплення 3 українських катерів та 24 моряків. Надалі 25 травня 2019 року
розпочалося засідання Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо
винесення вердикту в справі захоплення українських кораблів і екіпажів. Рішення
зачитувалось президентом трибуналу протягом години. За результатами засідання
було визначено, що Росія має негайно звільнити 3 судна і всіх членів екіпажів. Це
рішення підтримали всі судді, крім представника Росії. Проте в рішенні не
вказувалася заборона на подальше кримінальне переслідування моряків, як того
вимагала українська сторона… Тож, 25 червня 2019 року МЗС Росії направило ноту
Україні і Міжнародному трибуналу, в якій умовою повернення Україні моряків
назвало продовження кримінального переслідування моряків за російським
законодавством, але вже на території України. МЗС України направило ноту у
відповідь, заявивши, що ця пропозиція – неприйнятна, загострює спір між Україною
та

Росією

щодо

кораблів

та

є

прикладом

невиконання

Росією

рішення

Міжнародного трибуналу [2].
Отже, головною подією стало те, що 7 вересня 2019 року після тривалих
переговорів відбувся обмін українських в'язнів на російських. Всього додому
повернулося 35 українців, в тому числі – усі 24 українських моряки. Взагалі саме
вночі 16 листопада 2019 року катери й буксир захоплені Росією поблизу
Керченської

протоки

планувалося

повернути

Україні.

18

листопада,

Росія

повідомила про повернення Україні військових кораблів «Бердянськ», «Нікополь» та
«Яни Капу» [3]. Буксирування українських суден із Керчі відбувалося в неділю, 17
листопада. Операція проходила під контролем російських прикордонників та
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правоохоронців. Повернення кораблів відбулося в нейтральній території в акваторії
Чорного моря. У супроводі українських буксирів «Титан» і «Гайдамаки», а також
пошуково-рятувального судна «Сапфір», два українських катери та буксир
вирушили в напрямку материкової України. Пізніше пресслужба Військово-Морських
сил ЗСУ підтвердила, що РФ передала Україні захоплені військові кораблі. Тож 18
листопада 2019 року катери й буксир, захоплені Росією у 2018 році, були повернуті..
але у розграбованому стані, військові судна знаходилися у ледве придатному
стані… [4].
Таким чином можна зробити висновок з вищесказаного, що безсумнівно,
ситуація в Азовському морі та Керченській протоці несе прямі та явні загрози
національній безпеці України. Це черговий етап російсько-українського конфлікту
після анексії Криму. Рішення Росії щодо загострення конфлікту в Азовському морі
та агресивні дії проти українських ВМС мають на меті продемонструвати
безповоротність анексії Криму та повного російського контролю над Керченською
протокою. Таким чином Москва хоче змусити Україну визнати де-факто зміну
морського кордону у зв’язку з анексією Криму та одночасно продемонструвати свою
рішучість і безцільність українських військових операцій на Азовському морі.
Інцидент в Керченській протоці дозволяє припустити, що російська сторона
давно готувалася до такого рішення у разі подальшого збільшення присутності ВМС
України в Азовському морі. Якщо зіткнення двох кораблів можна було б вважати
випадковістю, то розвиток ситуації після цього: блокування водного шляху,
блокування українських кораблів, а потім їх абордаж, що було виконано силами
спеціальних підрозділів, та використання в районі інциденту авіації (вертольоти Ка52 та літаки Су-25) – дозволяє припустити, що дії росіян були навмисними та
розрахованими на те, щоб спровокувати збройну реакцію України.
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В даній роботі досліджується проблема реалізації права на доступ до
публічної інформації в Україні. Як свідчить практика, розпорядники інформації по
різному тлумачать термін «публічна інформація» і застосовують його неоднаково,
що часто призводить до необґрунтованого обмеження права на доступ до
інформації.
Право на інформацію – це конституційне право. Відповідно до статті 34
Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір [1].
Ці конституційні положення отримали розвиток у Цивільному кодексі України
(абз. 1 ч. 1 ст. 302).
І спеціальним актом, який забезпечує реалізацію конституційного права на
вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації є законодавче
закріплення права кожного на доступ до інформації став Закон України «Про доступ
до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI.
Згідно зі ст. 1 цього Закону, публічна інформація – це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була
отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка є у володінні суб’єктів
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владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим
Законом. Право на доступ до інформації інтерпретується як право особи на
отримання доступу до офіційних документів, а також інформації про діяльність
органів державної влади.
Таке

розуміння

права

на

доступ

до

інформації

характерне

і

для

західноєвропейської та американської наукових шкіл. Таким чином, прийняття
Закону України «Про доступ до публічної інформації» мало б наблизити Україну до
кращих демократичних практик організації діяльності органів державної влади. Не
можна не погодитися з позицією, що забезпечення доступу до публічної інформації
органами державної влади України, як і будь-який інший процес, має свої здобутки і
недоліки.
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» були
прийняті ряд підзаконних актів: укази Президента України, постанови Кабінету
Міністрів України, нормативно-правові акти центральних і місцевих органів влади,
інших суб’єктів, якими затверджені заходи щодо забезпечення доступу до публічної
інформації.
Ефективним стимулом до виконання вищезгаданого закону стало визначення
відповідальності за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
Усе це слугувало тому, що суспільство визнало позитивні зрушення у відкритості
діяльності органів державної влади. Доречно відзначити, що за рейтингом
забезпечення права на інформацію, розробленим двома провідними міжнародними
організаціями, які вже згадувались вище у даних методичних рекомендаціях, Access
Info Europe (Іспанія) та Centre for Law and Democracy (Канада), український Закон
«Про доступ до публічної інформації» посів 8 місце серед 89-ти країн світу. Проте,
говорячи про реалізацію права на доступ до інформації, доцільно визнати, що
законодавство не дало відповіді на всі запитання [4].
Виділяють три проблеми, пов’язані із застосуванням поняття «публічна
інформація» на практиці: розуміння «публічного» характеру інформації; прив’язка
інформації до передбачених законодавством обов’язків розпорядника; доступ до
інформації, якою розпорядник володіє, а також обмеження щодо її надання.
Загалом слово «публічний» має декілька різних значень, зокрема «відкритий» та
пов’язаний із сферою публічної влади, тобто протилежний до приватного [5].
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Повертаючись до визначення публічної інформації відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI не можна
не погодитися з двома принциповими висновками: по-перше, розпорядник повинен
володіти інформацією на момент отримання запиту, по-друге, така інформація
повинна знаходитись на певному матеріальному носії [6].
Таким чином, термін «публічна» стосується інформації, що в той чи інший
спосіб на законних підставах опинилася у розпорядників. Це може бути як
інформація ними створена в процесі реалізації повноважень, так і інформація яку
вони отримали від інших суб’єктів чи, наприклад, від органу, правонаступником
якого вони стали [6].
За порядком доступу інформація поділяється на відкриту та з обмеженим
доступом (частина перша статті 2 Закону України «Про інформацію») [7].
Відкритою є будь-яка інформація, крім тієї, що віднесена законом до інформації
з обмеженим доступом [7]. Зокрема, відкритою є публічна інформація, крім
випадків, встановлених законом, яка відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в
процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених законом [3].
Однією з гарантій реалізації конституційних прав на вільне збирання,
зберігання, використання і поширення інформації є законодавче закріплення права
кожного на доступ до інформації, яке згідно зі статтею 5 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» забезпечується систематичним та оперативним
оприлюдненням інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних вебсайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом,
а також шляхом надання інформації на запити [7].
Разом з тим, відповідно до частини третьої статті 34 Конституції України
здійснення прав на вільне збирання, зберігання, використання і поширення
інформації може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки,
територіальної

цілісності

або

громадського

порядку

з

метою

запобігання

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації
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або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя [1].
Таким чином, Конституцією України визначено вичерпний перелік підстав, за
наявності яких законами України може передбачатися обмеження прав особи на
вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації, оскільки
реалізація цих прав не повинна порушувати громадські, політичні, економічні,
соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших
громадян, права та інтереси юридичних осіб (абзац другий статті 5 Закону України
«Про інформацію»), у тому числі й конституційне право особи на невтручання в її
особисте і сімейне життя, встановлене частиною першою статті 32 Основного
Закону України [7].
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