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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ОБХОДУ ПРЕЗУМПЦІЇ
НЕВИНУВАТОСТІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
В УКРАЇНІ
З огляду на повне реформування законодавства, що регулює притягнення особи до
адміністративної та кримінальної відповідальності, актуальності набули положення
щодо реалізації презумпції невинуватості. Автор досліджує міжнародний досвід
легального обходження принципу презумпції невинуватості, зокрема з метою
забезпечення можливості реалізувати державну політику в сфері забезпечення
публічного порядку та безпеки, з мінімальною шкодою правам, що випливають зі змісту
презумпції невинуватості.
Ключові слова: презумпція невинуватості, публічний порядок та безпека, обхід
презумпції невинуватості.
Власюк В.В. Международный опыт правового обхода презумпции невиновности
и возможные пути его использования в Украине.
Учитывая полное реформирование законодательства, регулирующего привлечение
лица к административной и уголовной ответственности, актуальность приобрели
положения по реализации презумпции невиновности. Автор исследует международный
опыт легального обхода принципа презумпции невиновности, в частности с целью
обеспечения возможности реализовать государственную политику в сфере обеспечения
общественного порядка и безопасности, с минимальным ущербом правам, вытекающим
из содержания презумпции невиновности.
Ключевые слова: презумпция невиновности, публичный порядок и безопасность,
обход презумпции невиновности.
Vlasiuk V. International experience of erosion of the legal presumption of innocence
and possible ways of its use in Ukraine.
Implementation of provisions of the presumption of innocence is current legal issues,
because of the complete reform of legislation that governs the subjecting a person to
administrative and criminal liability. Author examines international experience of erosion of the
presumption of innocence, particularly in order to be able to implement the state policy in the
sphere of public order and security, with minimal damage to the rights arising from the content
of presumption of innocence.
Keywords: presumption of innocence, public order and security, erosion of the
presumption of innocence.
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Постановка проблеми. Помітною у провідних державах світу, чия
політика значною мірою формує міжнародно-правові стандарти, стала
тенденція домінування публічного інтересу (публічного порядку та безпеки)
над деякими правами окремих осіб, що випливають із презумпції
невинуватості. Іншими словами, задля забезпечення суспільного блага,
допускається порушення (обмеження) прав, що за нормальних обставин не
повинні були б зазнавати таких обмежень, будучи гарантованими принципом
презумпції невинуватості. Наприклад, тягар доведення, що безумовно
покладається на сторону обвинувачення, за деяких обставин є ―непідйомним‖
перш, ніж особа вчинить правопорушення, однак при цьому допустити
настання такого порушення є небажаним. Ще одним прикладом може бути
актуальність боротьби із тероризмом і легалізацією коштів, набутих
злочинним шляхом, коли дотримання процесуальних прав, що випливають із
презумпції

невинуватості,

значною

мірою

позбавляє

таку

боротьбу

ефективності.
Таким чином, виникає потреба ―обійти‖ –

але не відмінити –

презумпцію невинуватості, задля належних правових інструментів реалізації
державної політики в сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. При
цьому, слід завдавати мінімальних негативних наслідків для складових
презумпції невинуватості, а отже неминучими є правові способи ―обходу‖
презумпції. Наприклад, легалізація майна, набутого злочинним шляхом, як
злочин, передбачений Кримінальним кодексом, вже не потребує доказування
вини порушника для настання кримінальної відповідальності. По суті, це є
одним

із

відомих

міжнародному

співтовариству

способів

―обходу‖

презумпції невинуватості, про який, а також деякі інші, буде йтись далі в цій
статті.
Крім того, актуальність цієї теми обґрунтовується також спрямованістю
на реформу законодавства України щодо притягнення до адміністративної та
кримінальної відповідальності відповідно до міжнародних та європейських
стандартів.
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Аналіз сучасних досліджень і публікацій свідчить, що серед
представників вітчизняної та зарубіжної юридичної науки значна увага
проблемі презумпції невинуватості та шляхів її обходу була приділена в
роботах таких науковців, як: В.Д. Арсеньєв, В.К. Бабаєв, Б.Т. Безлєпкін, С.І.
Вікторський, Л.В. Владіміров, Е. Грей, А.П. Гуляєв, М.В. Духовський, Н.В.
Жогін, З.З. Зінатуллін, В.И. Камінська, Ч.С. Касумов, Л.Д. Кокорев, А.Ф.
Коні, A.M. Ларін, И.А. Лібус, Д.Р. Мажинян, Я.О. Мотовиловкер, В.П.
Нажимов,

І.Л.

Петрухін,

Н.Н.

Полянський,

В.М.

Савицький,

В.К.

Случевський, Е. Стамер, М.С. Строгович, В.Т. Томин, Ф.Н. Фаткулін, I.Л.
Фойницький, Д. Хамер, В.Е. Чугунов, В.В. Шимановський та ін. Крім того,
наразі дослідженню правової природи презумпції невинуватості присвячені
роботи Г.А. Шуйського (2000 р.), І.Ю. Панькіної (2001 р.), В.М.
Абдрашитова (2001 р.), М.А. Дрягіна (2004 р.), C. Тiрнi (2004 р.), Ф.Г.
Шахкелдова (2006 р.), В. Тадроса (2007 р.). Вищеназвані

вчені зробили

вагомий внесок у розробку проблематики правових інструментів можливості
реалізації державної політики у сфері притягнення до відповідальності без
шкоди презумпції невинуватості.
Таким чином, метою статті є проаналізувати міжнародно-правові
способи легального обходу презумпції невинуватості, які можна було б, за
умови подальшого дослідження і обґрунтування, відобразити в положеннях
вітчизняного законодавства та правозастосовчої практики.
Виклад основного матеріалу. Презумпція невинуватості в класичному
її розумінні накладає на сторону звинувачення тягар доведення вини
підозрюваного і гарантує, що жодна особа не може бути звинувачена доти,
доки не була доведена поза всяких сумнівів її вина. Згідно із позицією суддів
Верховного Суду США, презумпцію невинуватості найкраще можна
схарактеризувати як припущення про невинуватість, яке випливає із
відсутності протилежних доказів [1]. Презумпція невинуватості означає
також,

що

тягар

доведення

в

провадженні

про

притягнення

до

адміністративної або кримінальної відповідальності покладається на сторону
6
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обвинувачення, чиї докази повинні не залишати жодних сумнівів щодо вини
обвинуваченого.
На

практиці,

презумпція

нeвинуватості

полягає

у

тому,

що

обвинувачення має довести, що вина підозрюваного поза усіляких сумнівів
існує. Крім того, презумпція невинуватості означає неможливість позбавити
особу певних прав без належного (процесуального) обґрунтування цього.
У міжнародному праві принцип презумпції невинуватості закріплений у
статті 11 Загальної декларації прав людини, схваленої Генеральною
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, у статті 14 Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права, прийнятого Генеральною Асамблеєю ООН 10
грудня 1966 року, в п. 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, п. 1 статті 48 Хартії
Європейського Союзу про основні права від 7 грудня 2000 року; статті 66
Статуту Міжнародного Кримінального суду від 17 липня 1998 року; п. 1
статті 8 Американської конвенції про захист прав людини від 1969 року; п.
1b статті 7 Африканської хартії прав людини і народів від 1981 року; п. 2
статті 6 Конвенції СНД про права і основні свободи людини від 1995 року; п.
4d статті 75 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 1949 року,
що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів; п. 2d статті
6 Додаткового протоколу ІІ до Женевських конвенцій від 1949 року, що
стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру від
1977 року та інших міжнародних нормативних актах.
В

контексті

вищезазначених

міжнародно-правових

актів,

зміст

презумпції невинуватості зводиться до того, що кожен, кого обвинувачено у
вчиненні адміністративного або кримінального правопорушення вважається
невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.
Дотримання

принципу

презумпції

невинуватості

ілюструється,

наприклад, практикою звільнення під заставу підозрюваних з в‘язниці до
проведення судового засідання. Тим не менш, на підставі аналізу
зарубіжного правового досвіду, можна зробити висновок, що не завжди
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звільнення під заставу є можливим. Наприклад, за державою залишається
право не звільняти під заставу вірогідного суб‘єкта злочину, небезпечного
для громадськості. У таких випадках презумпція невинуватості має певною
мірою теоретичний характер. Європейський Суд з прав людини, зокрема у
справах Minelli v. Switzerland від 25 березня 1983 року, Barberà, Messegué et
Jabardo v. Spain від 6 грудня 1998 року, Lutz v. Germany від 25 серпня 1987
року, повністю підтримує дотримання принципу презумпції невинуватості і
підтверджує, що будь-який сумнів трактується на користь підсудного
(обвинуваченого) [2].
Як відомо, в законодавстві України зміст принципу презумпції
невинуватості закріплений в Конституції України, згідно якої особа
вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному
порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов‘язаний
доводити свою невинуватість у вчиненні злочину [3]. Крім того, припущення
або докази, отримані незаконним шляхом не можуть бути підґрунтям для
обвинувачення, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її
користь [4].
Щодо

поширення

сфери

дії

презумпції

невинуватості

окрім

кримінального провадження також й на процедуру притягнення осіб до
адміністративної відповідальності звернув увагу й Конституційний Суд
України. Так, у своєму рішенні від 22 грудня 2010 року № 23-рп/10,
Конституційний Суд України дійшов висновку, що адміністративна
відповідальність в Україні та процедура притягнення до адміністративної
відповідальності ґрунтуються на конституційних принципах та правових
презумпціях, які зумовлені визнанням і дією принципу верховенства права в
Україні [5]. Процесуальні аспекти реалізації презумпції регламентовані в
нормах інших законодавчих актів України, зокрема у статтях 7, 17
Кримінального

процесуального кодексу України, статті 71 Кодексу

адміністративного судочинства України, статтях 251, 252 Кодексу України
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про адміністративні правопорушення. Таким чином, положення, що
стосуються презумпції невинуватості, що закріплені в законодавстві України
повністю відповідають міжнародним стандартам і принципам міжнародного
судочинства.
Разом з тим, наразі у міжнародній практиці існують певні тенденції
відходу

від

такого

абсолютного

розуміння

принципу

презумпції

невинуватості на користь деяких способів відходу (ослаблення) застосування
цього принципу. Це обумовлюється новими викликами сучасного світу –
тероризмом, відмиванням брудних коштів, міжнародною злочинністю, – що
потребують відповідної реакції від правоохоронних органів, а також від
законодавця. Фактично, в деяких випадках презумпція невинуватості
створює певні проблеми і виникає потреба її обходу.
Першим широко застосовуваним в міжнародній практиці видом обходу
презумпції невинуватості є винятки з презумпції щодо певної категорії
незначних правопорушень, за вчинення яких призначається невелике
покарання – але невідворотне, фактично без доведення вини або із дуже
спрощеним порядком її доведення. Критеріями ―невеликості‖ покарання або
його

малозначності

співмірність

зокрема

у

європейській

практиці

виступають

завданої проступком шкоди із суспільною небезпекою

відповідного проступку, з‘ясування питання про те, чи є вчинений проступок
таким, що його можна прирівняти за мірою відповідальності із кримінальним
злочином, а також чи не буде нести особа надмірний тягар відповідальності у
вигляді покарання (позбавлення або обмеження певного права назавжди або
тимчасово, тощо) за вчинення такого проступку. В цьому випадку
пропонується полегшити тягар доведення, що покладений на звинувачення і
вимагати більше від обвинуваченого. Звичайно, коли ймовірним покаранням
буде позбавлення волі, про перекладання тягаря доведення не може йтися.
[6].
Другий вид обходу презумпції невинуватості може мати місце, якщо
підозрюваний перебуває у кращій процесуальній позиції, ніж обвинувачення,
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для

доведення

своєї

невинуватості.

Тобто,

відбувається

фактичне

перекладення тягаря доведення на правопорушника. Наприклад, в ситуації,
коли

підозрюваний

вогнепальною

має

зброєю,

пред‘явити

обов‘язок

законний

доведення

дозвіл

наявності

на

володіння

такого

права

покладається на особу, а не на правоохоронні органи. При цьому, не
порушується принцип презумпції невинуватості, значною мірою тому, що
підозрюваний знаходиться в кращому становищі, щоб довести свою правоту.
Цей варіант обходу презумпції може бути більш прийнятним, ніж
попередній, оскільки він меншою мірою деформує фундаментальне право не
бути помилково засудженим або необґрунтовано покараним. В той же час,
застосування такого підходу послідовно означатиме, що відповідач повинен
був би довести відсутність наміру, відсутність провокації, і цілу низку інших
питань

винності. Перекладання

тягаря доведення на

підозрюваного

встановлюються у відповідь на глобальні проблеми тероризму, організованої
злочинності, незаконного обігу наркотиків, торгівлі людьми, шахрайства
тощо. Особи, які вчиняють ці злочини, часто є професіоналами, і порушення
закону, скоєні ними,

є спланованими й організованими. Процедура

розслідування таких злочинів, збору доказової бази є доволі складною та
тривалою з об‘єктивних обставин. Це може бути додатковою причиною,
чому законодавець прагне покласти тягар доведення на осіб, обвинувачених
у вчиненні таких злочинів, або за допомогою презумпції, або у вигляді
виключення з правила.
Третій вид обходу презумпції невинуватості полягає у використанні
цивільних ордерів (дозволів) на здійснення контролю над деякими аспектами
життя окремих осіб (правопорушників), чи покладення на них обмежень.
Наприклад, законодавство Великобританії передбачає значну кількість
цивільних ордерів, які є заходами, впровадженими задля захисту громадян
від ризику будь-якої антисоціальної поведінки [6]. Якщо є загроза такої
поведінки, суд може заборонити особі вчиняти щось протягом певного
періоду, наприклад, два роки. Якщо цей наказ порушується, це вважається
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кримінальним злочином з максимальним терміном у п‘ять років позбавлення
волі. Іншими словами, особу не карають за правопорушення, замість цього
накладається обмеження щодо певних дій, що само по собі також є
обмеженням прав – тобто, покаранням, але з метою запобігання вчиненню
наступних правопорушень.
Поширеним видом є ―заморожування‖ посвідчення водія до прийняття
судом рішення про позбавлення права керувати транспортним засобом.
Наприклад, у сфері дотримання правил дорожнього руху: безпека
дорожнього руху стає вищою, таким чином задовольняється суспільне благо,
оскільки накладаються обмеження на тих його учасників, які створюють
найбільші ризики, і це дає змогу спростити доказування (чи уникнути його).
А,

власне,

притягнення

до

кримінальної

або

адміністративної

відповідальності (зауважимо, що для Великобританії межа між ними є
розмитою) настає після порушення превентивного ордеру, а не за наслідком,
власне, вчинення правопорушення. По суті, пропонується не карати за
порушення, а покладати обмеження здійснювати певну поведінку, що само
по собі обмежує права особи, але є виправданим з метою запобігання
подальшого вчинення правопорушень. Крім того, ще одним аргументом є
небажання покладати додаткові (обтяжливі) обов‘язки на інших учасників
провадження, наприклад, очевидців. Тобто, обмеження прав правопорушника
є більш виправданим, ніж обтяжування таких осіб.
Крім того, вже тривалий час способом покращення ефективності
державної політики в сфері публічної безпеки є не лише посилення суворості
відповідальності (більші покарання, нові покарання тощо), а й превентивна
оцінка ризиків у цій сфері. Концепція оцінки ризиків означає направлення
суворості покарань на тих осіб, які вважаються такими, що становлять
значний ризик для публічного порядку і безпеки. Тобто, міць правових
способів запобігання суспільно небажаної поведінки сфокусується на тих
особах, які становлять ризики для суспільства. Звісно, це є непростий у
практичній реалізації підхід, але доволі ефективний. Превентивні накази
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(ухвали чи постанови), запобігаючи ризикам нормативні положення,
обов‘язкові (в сенсі невідворотності настання незалежно від вини) мінімальні
покарання, визначення схильних до вчинення правопорушень осіб та деякі
інші дії покладаються в основу концепції оцінки ризиків у реалізації
державної політики в сфері забезпечення публічного порядку та безпеки [6].
Крім того, варто зазначити, що в сучасних наукових дослідженнях
підіймаються питання послаблення презумпції невинуватості за обставин
потужного відео-спостереження та моніторингу в публічних сферах, і
необхідності, таким чином, приводити нормативні положення у відповідність
із розвитком технологій [7].
Висновки та пропозиції. Безумовно, дана проблематика потребує
подальшого дослідження та обговорення, у тому числі серед широкого кола
теоретиків та практиків у цій сфері, із залученням як українських, так й
зарубіжних

фахівців.

Безспірним

видається

необхідність

адаптації

нормативного регулювання до викликів сьогодення, що постали як перед
міжнародним співтовариством, так й перед Україною. При цьому, необхідно
зберігати баланс між забезпеченням суспільного блага (одним з яких є
публічна безпека і порядок), і правами осіб (в тому числі тими, що
випливають із презумпції невинуватості). Провідним державам світу вже
добре відомі деякі способи посилення наявних у їхньому розпорядженні
правових інструментів для забезпечення реалізації державної політики,
зокрема,

шляхом

обходу

презумпції

невинуватості.

Можливими

і

обґрунтованими видаються виключення, коли задля публічного інтересу,
такого, як безпека суспільства, діє інше правило чи скорочена процедура.
При цьому правоохоронні органи, наприклад, поліція, виступає як
„хірургічний‖ інструмент державного механізму забезпечення публічного
порядку і безпеки, зокрема через виявлення та попередження ризиків
вчинення правопорушень.
На нашу думку, наразі необхідним є поштовх до дії держави через
впровадження у цій сфері деяких альтернативних заходів безпеки і
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механізмів притягнення до відповідальності, що має відбуватися через
―спрощену‖ систему доказування, обмеження певних прав є винятком
―необхідним

у

демократичному

суспільстві‖

з

метою

ефективного

(оперативного, негайного) забезпечення захисту публічного інтересу,
зокрема у сфері безпеки руху. Надзвичайно важливим є також приведення
вітчизняного законодавства у відповідність до сучасного стану розвитку
суспільства і технологій.
Варто розуміти, що презумпція невинуватості є ключовим принципом
адміністративного і кримінального судочинства. Реформування положень,
що стосуються презумпції невинуватості можуть вплинути як позитивно, так
і негативно на дотримання фундаментальних прав людини в Україні. Проте,
реформування

законодавства

в

частині,

що

стосується

презумпції

невинуватості дозволить забезпечити можливість реалізувати державну
політику в сфері забезпечення публічного порядку та безпеки. Запропоновані
концепції

легального

обходу

презумпції

невинуватості

дозволяють

забезпечити публічний інтерес, за рахунок прав осіб, які, переважно, є
винними. Проте, оскільки ми говоримо не про скасування презумпції, а її
обхід, вбачається, що запропоновані легальні способи застосовуватимуться
тільки у виключному переліку випадків.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ КОРІННИХ
НАРОДІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
У статті розглянуто питання забезпечення реалізації та захисту прав корінних
народів України та їх представників в умовах іноземної агресії та окупації. Досліджено
акти міжнародного права з питань корінних народів, здійснено аналіз законодавства
України та нормативних актів держави-агресора. Визначено перспективи правових та
організаційних заходів із захисту інтересів корінних народів України в Криму.
Ключові слова: агресія, депортовані, колективні права, корінні народи, Крим,
окупація, стандарти ООН.
ПРИХОДЬКО А.В. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПРАВ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
В статье рассмотрены вопросы обеспечения реализации и защиты прав коренных
народов Украины и их представителей в условиях иностранной агрессии и оккупации.
Исследованы акты международного права по вопросам коренных народов, осуществлен
анализ законодательства Украины и нормативных актов государства-агрессора.
Определены перспективы правовых и организационных мер по защите интересов
коренных народов Украины в Крыму.
Ключевые слова: агрессия, депортированные, коллективные права, коренные
народы, Крым, оккупация, стандарты ООН.
PRYKHODKO A.V. REALISATION OF INTERNATIONAL STANDARDS OF
INDIGENOUS PEOPLES` RIGHTS IN MODERN UKRAINE
Article watches the issues of realization and protect the rights of indigenous peoples of
Ukraine and their representatives in conditions of foreign aggression and occupation. Acts of
international law on indigenous issues are researched, analysis of Ukrainian legislation and
normative acts of aggressor state are made at. Perspectives of legal and organizational steps on
defense the interests of indigenous peoples of Ukraine in Crimea are determined at.
Key words: aggression, collective rights, Crimea, deported, indigenous peoples,
occupation, UN standards.

Постановка проблеми. Аспекти захисту прав корінних народів України
стають особливо значущими в умовах іноземної агресії та окупації, анексії
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Російською Федерацією (РФ) територій історичного мешкання цих народів в
Криму. Тому метою цієї статті є встановлення оптимальної моделі реалізації
в Україні міжнародних стандартів прав корінних народів в умовах іноземної
окупації;

завданнями

дослідження

мають

стати:

порівняння

вимог

міжнародного права, норм законодавства України та нормативних актів
держави-окупанта з питань корінних народів, співставлення відповідних
норм та практики реалізації прав корінних народів на окупованих територіях,
окреслення

перспектив

організаційної

та

правової

діяльності

із

удосконалення ситуації в Криму.
Питання захисту прав корінних народів України підіймали такі науковці,
як А.В. Братковський, Б.В. Бабін, Н.В. Бекіров, Д.М. Кіценко та інші.
Водночас жодного дослідження, яке враховувало б ситуацію із корінними
народами України в умовах іноземної окупації, досі не здійснено.
Виклад основного матеріалу. Як відзначають експерти, колективні
політичні, економічні, соціальні, культурні права корінних народів визнані
міжнародним суспільством через Декларацію про права корінних народів
ООН 2007 р. [25] (далі – ДПКН), яка стала документом величезної політикоправової сили. Правовий статус та фактичне становище корінних народів
України – кримських татар, кримських караїмів та кримчаків – зумовлені
трагічною історією їх історичної батьківщини. Хоча Україна з 1991 р.
визнавала права корінного кримськотатарського народу де-факто; визнання
його статусу та приєднання до ДПКН де-юре відбулося у 2014 р. за умови
окупації Криму РФ [3, с. 8]. Перспективи імплементації в Україні ДПКН
потребують додаткових наукових розвідок.
ДПКН не стала єдиним актом, схваленим ООН з питань корінних
народів [23]. У документах Ради з прав людини ООН також відзначено, що
при вживанні заходів з метою зниження ризику лих слід поважати право
корінних народів на самовизначення, їх права на землю, територію і ресурси,
а також їх право брати участь у процесі прийняття рішень [11]. Хоча ці
норми стосуються, насамперед, аспектів природних та техногенних
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катастроф, їх можна сміливо розповсюдити і на умови збройного
протистояння (на жаль, ЕМПКН ООН та Рада з прав людини ООН не
розглядали питання корінних народів в умовах збройних конфліктів окремо).
У документі A/HRC/27/L.22 Ради з прав людини ООН «Заохочення і
захист усіх прав людини, громадянських, політичних, економічних,
соціальних і культурних прав, включаючи право на розвиток» відзначено, що
договірні органи ООН служать важливими механізмами заохочення і захисту
прав людини, і закликає держави серйозно враховувати їх рекомендації, що
стосуються корінних народів. Крім того, цей акт акцентує увагу на ролі
національних установ із заохочення і захисту прав людини в просуванні
питань корінних народів і пропонує таким установам розвивати і зміцнювати
свій потенціал для дієвого виконання цієї ролі, в тому числі при підтримки
Управління Верховного комісара з прав людини ООН [10].
Вказані процеси свідчать про визнані міжнародним співтовариством
механізми, що можна застосувати для захисту корінних народів України в
Криму – УВКПЛ ООН, ЕМПКН ООН та Раду з прав людини ООН, як і
національні правозахисні структури України. Варто додати, що фахівці
Інституту міжнародних досліджень НАН України у вересні 2014 р.
рекомендували

Головуючому

в

ОБСЄ

призначити

Спеціального

представника в окупованому Криму з широким мандатом щодо захисту як
етнічних українців, так й кримських татар [21].
Варто додати, що Експертний механізм з прав корінних народів ООН
(ЕМПКН ООН) продовжує здійснювати виявлення думок держав і корінних
народів щодо оптимальної практики належних можливих заходів і стратегій,
з тим щоб досягти цілей ДПКН ООН, що відображено у низці документів
цього органу (A/HRC/EMRIP/2014/1/Add.1 та ін.) [1]. Серед іншого, у
документах ЕМПКН ООН згадується про доступ до правосуддя, яке будучи
самостійним правом, має найважливіше значення для жінок, дітей, молоді та
інвалідів з числа корінних народів як можливість домогтися засобів
правового захисту [6]. При цьому вказано, що це право слід розглядати
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цілісно, оскільки доступ до правосуддя невід‘ємно пов‘язаний з іншими
проблемами прав людини, з якими стикаються корінні народи, а також
наявність таких проблем, як злидні, відсутність доступу до охорони здоров'я
та освіти і невизнання їх земель, територій і ресурсів [20].
Експерти ЕМПКН ООН відзначають, що для корінних народів не може
бути верховенства закону без доступу до правосуддя та що держави
зобов‘язані забезпечувати доступ до правосуддя з метою повного здійснення
права корінних народів на ефективні засоби правового захисту, із визнанням
у цих процесах значущої ролі національних правозахисних установ, що
можуть об'єднати корінні народи і держави, діючи в якості координаторів в
процесах правосуддя (дослідження A/HRC/27/65) [5]. Варто вказати, що на
думку Б.В. Бабіна відповідні стандарти ООН щодо доступу корінних народів
до правосуддя в Криму мають поважатися як Україною, так і державоюокупантом, а також враховуватися Європейським судом з прав людини при
розгляді позовів від представників корінних народів України [3, с. 27].
У

Підсумковому

A/HRC/EMRIP/2014/4

звіті
щодо

ЕМПКН

ООН

запровадження

від

24

квітня

державами

2014

вимог

р.

ДПКН

вказувалося, що права, викладені в ДПКН [4], носять взаємозалежний і
взаємопов'язаний характер, і їх здійснення як таке вимагає всеосяжних
підходів і дій; водночас лише обмежене число держав розробили всеосяжні
стратегії або плани дій з метою повного здійснення ДПКН. При цьому
додається, що лише деякі держави усвідомлюють ті труднощі, з якими
пов'язаний пошук точки рівноваги між завданням визнання і здійснення прав
корінних народів, закріплених у Декларації, і принципом рівності [26].
Варто процитувати тезу звіту A/HRC/EMRIP/2014/4 про те, що принцип
забезпечення фактичної рівності може зажадати поводження з корінними
народами як з окремими групами, що зіштовхуються з особливими
обставинами. У цьому акті ЕМПКН ООН констатував, що декілька держав в
своїх відповідях вказали на розпливчастість визначення терміна «корінні
народи», в тому числі в плані проведення відмінності між меншинами і
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корінними народами, інші держави вказали, що ніякі групи в межах держави
не підходять під визначення терміна «корінні народи» [26]. Додамо, що така
аргументація є, на жаль, характерною як для держави-агресора, так і для
тривалого періоду правової доктрини України.
Цікаво також вказати на тезу звіту A/HRC/EMRIP/2014/4 стосовно того
факту, що лише дуже небагато організацій корінних народів виступили з
пропозиціями всеосяжних стратегій національного рівня, що організації
корінних народів в основному займаються тематичними питаннями, і, як
вказали багато організацій, їх інституційна діяльність, як правило, обмежена
через брак фінансових ресурсів або відсутності у держав бажання
співпрацювати з корінними народами [26].
Дійсно, важко вимагати від неурядової організації корінного народу
таких публічних функцій як розроблення «всеосяжних стратегій»; з іншого
боку у корінного народу, крім «звичайних» громадських структур, може
існувати

й

власні

представницькі

інституції

(наприклад,

Меджліс

кримськотатарського народу або Улу болік кримських караїмів (караїв) [2, с.
107]). З цього приводу варто вказати на рішення Ради з прав людини ООН
A/HRC/27/L.22, що вказує на «необхідність вишукати способи заохочення
участі представників та інституцій корінних народів в роботі в рамках
системи ООН по зачіпають їхні питань, оскільки вони не завжди засновані як
неурядові організації» [10] що, зокрема, відбиває специфіку існування
вказаних інституцій корінних народів України.
Водночас, як відзначають сучасні автори, окупація та наступна анексія
РФ Криму (АР Крим та Севастополя), що відбулася у лютому-березні 2014 р.
[22; 24], істотно загострила проблему забезпечення прав та інтересів
кримськотатарського народу, як корінного народу України. В умовах
іноземної окупації Криму, що переросла у його анексію, увагу новообраної
влади України було приділено проблемі корінних народів; адже саме їх
природні колективні права, які до того офіційно не визнавалися, але
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фактично реалізовувалися Україною, були відкинуті владою РФ та
підконтрольною їй владою Криму [3, с. 5].
Тому постановою Верховної Ради України від 20 березня 2014 р. №
1140-VII було затверджено Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав
кримськотатарського народу у складі Української Держави. Преамбула Заяви
посилалася на цілі та принципи, проголошені у статтях 3, 11, 15 Конституції
України, та статтю 1 Статуту ООН, на Міжнародний пакт про економічні,
соціальні і культурні права, а також Віденську декларацію [16].
На думку Б.В. Бабіна, скоріш за усе автори мали на увазі норми ч. 2 ст. 1
Статуту ООН щодо розвитку дружніх відносин між націями на основі поваги
рівноправ‘я та самовизначення народів, норми Пакту 1966 р. щодо права
народів на самовизначення , норми Конституції України про корінні народи
та про те, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної
багатоманітності та що держава гарантує свободу політичної діяльності, не
забороненої Конституцією і законами України [3, с. 6].
Заява гарантувала збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної
та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу
та надавала аналогічні гарантії всім національним меншинам України.
Встановлювалися державні гарантії захисту та реалізації невід‘ємного права
на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і
незалежної Української Держави; у Заяві офіційно визнавалися Меджліс
кримськотатарського

народу,

виконавчий

орган

Курултаю

кримськотатарського народу, та Курултай як вищий представницький орган
кримськотатарського народу [16].
Цією Заявою Парламент України відзначив свою підтримку ДПКН та
доручив Кабінету Міністрів України терміново подати проекти законів та
інших нормативно-правових актів України, які визначають та закріпляють
статус кримськотатарського народу як корінного народу України. Розробка
відповідних проектів мала відбуватися шляхом консультацій з Меджлісом
кримськотатарського народу, у тісній співпраці з ООН, ОБСЄ, Радою Європи
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відповідно до міжнародного права і стандартів забезпечення прав людини,
корінних народів та національних меншин. Верховна Рада України доручила
Уряду України розробити практичні механізми взаємодії між органами
виконавчої влади України та Меджлісом кримськотатарського народу [16].
Крім того, Україна в Заяві засудила спроби обмеження політичних та
соціальних прав, громадянських свобод громадян України різної етнічної
приналежності, які проживають в АРК, зокрема, українців, росіян, кримських
татар, вірмен, болгар, греків, німців, караїмів, кримчаків, що спостерігаються
внаслідок проведення антиконституційного референдуму в АРК.
На думку вітчизняних експертів акти українського законодавства до
березня 2014 р. не визнавали прямо кримськотатарський народ корінним
народом; така презумпція відображалася опосередковано [2, с. 156]. Зокрема,
парламентською постановою № 1660-ІІІ 2000 р. з питань відновлення прав
кримськотатарського народу президенту України лише приписувалося «дати
доручення щодо вивчення питання про підписання Конвенції МОП № 169»
[19].
Реалізація Заява від 20 березня 2014 р. Україною на міжнародній арені
відбулася під час роботи чергової щорічної сесії Постійного Форуму ООН з
питань корінних народів у травні 2014 р.

Простійним представництвом

України при ООН упродовж форуму було організовано захід щодо
висвітлення проблем кримськотатарського народу в Криму; 13 травня 2014 р.
представник Представництва зробив на Форму офіційну заяву про підтримку
Україною Декларації прав корінних народів ООН. Цю заяву було зроблено
від імені уряду України; таким чином на думку Б.В. Бабіна певною мірою
вдалося позбутися двозначності, покликаної тим фактом, що зазвичай
односторонні акти держав міжнародного значення оформлюються рішеннями
їх голів або урядів, а не парламентів [3, с. 6].
Вітчизняні автори вважають наслідком окупації Криму й схвалення
Закону України від 17 квітня 2014 р. № 1223-VII «Про відновлення прав осіб,
депортованих за національною ознакою». У цьому акті немає терміну
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«корінні народи»; але згадуються депортовані народи та кримськотатарський
народ; це пояснюється універсальністю документу, що охопив усі злочинні
радянські депортації за національною ознакою [3, с. 10].
Закону України від 17 квітня 2014 р. № 1223-VII визначає депортацію, як
насильницьке переселення народів, національних меншин та осіб за
національною ознакою з місць їх постійного проживання на підставі рішень,
прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних
республік. У ст. 3 закону Україна визнала депортації на підставі рішень,
прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних
республік, як незаконні та злочинні акти, здійснені проти них; визнала акти
органів державної влади колишнього СРСР щодо реабілітації депортованих
осіб, насильницькі переселених з місць постійного проживання, та
відновлення їхніх прав [12].
Цей закон № 1223-VII де-факто закріпив права кримських татар як права
депортованих – на добровільне повернення в Україну, на адаптацію та
інтеграцію в українське суспільство; на збереження і розвиток етнічної,
культурної, мовної та релігійної самобутності; на повернення історичних
назв населених пунктів, що були перейменовані за часів СРСР у зв‘язку із
здійсненням депортації. Відповідні права у законі йменуються як гарантії
депортованим особам, реалізація яких не повинна обмежувати права і законні
інтереси громадян, які проживають на відповідних територіях [3, с. 10].
Певне місце у системі національного законодавства з питань корінних
народів, що зараз формується в Україні, матиме й схвалений перед 70-ю
річницею депортації кримських татар Указ Президента України від 16 травня
2014 р. № 472/2014 «Про День боротьби за права кримськотатарського
народу». Як йшлося у вказаному документі, через сімдесят років після
депортації

внаслідок

дій

тоталітарного

режиму

колишнього

СРСР

кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній
землі. Тому, з метою підтримки боротьби громадян України – кримських
татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, указом
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було встановлено 18 травня, як День боротьби за права кримськотатарського
народу [15].
Сучасні автори дають невисоку оцінку законопроектам із питань
окреслення статусу корінних народів України, внесені до парламенту у
березні 2014 р. [14]; це проект закону «Про відновлення прав корінного
народу України, примусово переселеного з території Криму» № 4434 від 13
березня 2014 р., внесений народним депутатом Г.Г. Москалем та проект
закону «Про права корінних народів України» № 4501 від 20 березня 2014 р.,
внесений депутатами В.В. Карпунцовим, О.П. Проданом, Р.М. Павленком,
Т.В. Кутовим та І.В. Геращенко [3, с. 11].
Проект № 4434 був підготовлений за аналогією низки законопроектів,
зокрема урядових, що раніше пропонувалися для вирішення проблеми
депортованих; категорію «депортовані» було замінено у тексті на категорію
«корінні народи»; більшість норм проекту було присвячено не визначенню
статусу корінних народів а встановленню компетенції публічної влади щодо
організації їх повернення та облаштування в Україні; проект стосувався
виключно кримськотатарського народу [13].
Законопроект № 4501 ставив за мету визначення прав корінних народів в
Україні та особливостей їх реалізації та став буквальною імплементацією
норм Декларації прав корінних народів ООН; він відтворює перелік прав
корінних народів, встановлених у декларації. За ст. 1 проекту цього закону
корінний народ України – це автохтонна етнічна спільнота, яка компактно
проживає та етногенез якої відбувся на території в межах лінії державного
кордону України, яка становить етнічну меншість у складі населення України
і не має власного державного утворення за межами України. Корінними
народами України проект пропонує визначити кримських татар, караїмів,
кримчаків, «які компактно проживають на території АР Крим – невід‘ємній
складовій частині України» [18].
Ця стаття проекту, запозичена авторами з проекту Концепції державної
етнонаціональної політики України, що розроблявся у 2004-2010 рр. [17],
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викликає у експертів низку зауважень; адже питання етногенезу є складним
для того, щоб ув‘язувати його з лініями державного кордону; крім того,
караїми та кримчаки сьогодні проживають розпорошено територією України.
Під час парламентського розгляду цього питання Верховна Рада України
направила на доопрацювання проект № 4501 при цьому було запропоновано
врахувати пропозиції законопроекту № 4434, відхиленого за пропозицією
комітету [3, с. 12].
Станом на жовтень 2014 р. окупаційна влада РФ не визнала за
кримськотатарським народом прав корінного народу; водночас йдуть певні
спроби визнати кримчаків та караїмів корінними нечисленними народами РФ
[7]. Слід вказати, що відповідне питання в РФ регламентовано ст. 69
Конституції РФ 1993 р. та федеральними законами від 30 квітня 1999 р. №
82-ФЗ «Про гарантії прав корінних нечисленних народів РФ», від 20 липня
2000 р. № 104-ФЗ «Про загальні принципи організації громад корінних
нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу РФ» та від 7 травня
2001 р. № 49-ФЗ «Про території традиційного природокористування
корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу РФ» [9].
Влада РФ встановлює вичерпний перелік корінних нечисленних народів
на власній території; вперше Єдиний перелік корінних нечисленних народів
РФ було затверджено постановою Уряду РФ від 24 березня 2000 р. № 255;
Перелік корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу РФ
було також затверджено розпорядженням Уряду РФ від 17 квітня 2006 р. №
536-р. Як констатує Б.В. Бабін, до цього переліку неодноразово вносилися
зміни у сторону скорочення; наприклад сьогодні до такого переліку входить
40 етносів, з яких лише 2 (саами та вепси) проживають у європейській
частині РФ.
Протягом 2009-2011 років з переліку було виключено такі європейські
народи РФ, як абазіни, бесермяне, водь, іжорці та сету. Можна погодитися із
тим, що право держави визначати, яка етнічна група є корінним народом є
неоднозначним (адже це межує із обмеженням права на самоусвідомлення),
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це право ніяк не може включати можливість скасування такого визнання
через певні суб‘єктивні фактори [3, с. 15]. Оскільки Україна визнала статус
корінних народів за кримськими татарами з 2014 р. та (у певному ступені) –
за кримчаками та караїмами з 1992 р. [8], скасування такого визнання є
неможливим. Крім того, таке визнання створює відповідні обов‘язки для
окупаційної влади РФ на територіях проживання цих корінних народів у
Криму.
Висновки та пропозиції. Вбачається, що з метою забезпечення прав
корінних народів України (кримських татар, караїмів та кримчаків) та їх
представників як у окупованому Криму так і в інших місцевостях, Україна
повинна схвалити закон у якому мають бути зафіксовані ті права відповідних
етнічних груп, що передбачаються ДПКН ООН 2007 р., із врахуванням
специфіки українського суспільства та водночас із відображенням реалій
іноземної окупації історичної батьківщини корінних народів України.
Додатково мають бути схвалені підзаконні акти з питань забезпечення
реалізації політичних, культурних та економічних прав корінних народів
України. У відповідних аспектах компетентний орган влади України має
співробітничати зі структурами ООН з питань корінних народів, такими як
ЕМПКН ООН та Спеціальний доповідач з прав корінних народів ООН.
Вказані процеси мають стати підґрунтям для нових наукових досліджень.
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Постановка проблеми. Однією з найпоширеніших категорій жертв
війни є військовополонені, які потребують особливого захисту з боку
міжнародного гуманітарного права (далі – МГП). З метою правильного
визначення об‘єму та змісту такого захисту важливо вірно кваліфікувати
характер участі конкретних осіб у тому чи іншому збройному конфлікті.
Розвиток інституту воєнного полону свідчить про те, що в умовах
виникнення новітніх видів збройних конфліктів існує тенденція щодо
розширення змісту та сутності поняття «військовополонений».
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Отже, видається, що сьогодні вкрай актуальним завданням науки
міжнародного права та вітчизняної юридичної науки є необхідність
проведення ґрунтовних комплексних досліджень щодо вивчення поняття
«військовополонені» в системі МГП та визначення категорій осіб на яких
розповсюджується такий статус.
Окреме місце в системі МГП посідає інститут воєнного полону, під яким
розуміється сукупність договірних та звичаєвих норм, що регламентують
міжнародно-правовий режим військовополонених. Вбачається, що нині цей
інститут потребує переосмислення та структуризації розуміння тих засад, на
яких він ґрунтується, з огляду на тенденцію гуманізації міжнародного права
та зміни характеру і методів ведення сучасних збройних конфліктів. Крім
того, важливим завданням сучасного МГП є дослідження й особливостей
механізму імплементації його норм, у тому числі, щодо міжнародноправового

режиму

військовополонених,

на

міжнародному

та

внутрішньодержавному (національному) рівнях.
На жаль, актуальність вищезазначеної теми обумовлюється й ситуацією,
що склалась на сході України, окупацією Автономної Республіки Крим (далі
– АРК) у 2014-2016 рр., що є наслідком агресивної поведінки Російської
Федерації (далі – РФ). Як відомо, значна кількість українських громадян
сьогодні знаходяться у полоні ворожої сторони та потребують захисту,
передбаченого нормами МГП, оскільки даний конфлікт, на наше глибоке
переконання, слід кваліфікувати як міжнародний збройний конфлікт (далі –
МЗК).
Актуальність вищезгаданої проблематики обумовлюється також й тим,
що у вітчизняній науці міжнародного права вкрай мало уваги приділяється
вивченню інституту воєнного полону. Деякі аспекти даного інституту
знайшли своє відображення у дисертаційних та монографічних дослідженнях
вітчизняних учених в контексті співвідношення міжнародного гуманітарного
права та міжнародного права прав людини (далі – МППЛ). Окремо слід
відмітити дисертаційне дослідження М.В. Грушко «Становлення та
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специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених» [8], що була
захищена у 2015 року в Національному університеті «Одеська юридична
академія), яка й стала теоретичним підґрунтям для проведення цього
дослідження.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. стали праці вітчизняних і
зарубіжних

учених,

а

саме:

В.Ф.

Антипенка,

М.М.

Гнатовського,

М.В.Грушко, Е. Давида, А.О.Кориневича, Т.Р. Короткого, В.М. Лисика, І.І.
Лукашука, Ф.Ф. Мартенса,

Ж. Пікте, В.М. Репецького, С.Л. Чумарьова,

Є.М.Цибуленка, Х.П. Ярмакі та ін.
Метою статті є визначити та проаналізувати міжнародно-правові засади
регламентації правового статусу військовополонених та інституту воєнного
полону в цілому. Для досягнення поставленої мети перед автором
сформульовані наступні завдання:
- проаналізувати

поняття,

юридичну

природу

терміну

«військовополонений», визначити його кваліфікуючі ознаки,
- з‘ясувати поняття та зміст інституту воєнного полону в системі
міжнародного гуманітарного права.
Виклад основного матеріалу. Насамперед, вбачається доцільним
визначитись з юридичною природою поняття «воєнний полон», «полон», а
також дослідити доктринальні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених
щодо визначення поняття «військовополонений». Так, під терміном «полон»
в міжнародно-правовій науці розуміється позбавлення особистої свободи на
весь час ведення війни і таким чином позбавлення активного комбатанта
можливості брати участь у військових діях [12, с. 307]. Наприклад, В.А.
Незабитовський визначав полон як «не більше аніж тимчасове обмеження
особистої свободи…це певною мірою як арешт, мета якого завадити
полоненому повернутися до своїх військ, і знову брати участь у боротьбі»
[26, с. 113]. Такої ж думки дотримується й В.І. Догель, який вважає, що
право воюючої сторони брати в полон комбатантів супротивника є одночасно
її обов‘язком – «якщо воююча сторона має можливість привести не
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приятельського комбатанта в стан, коли він не в змозі чинити опір, не
позбавляючи його при цьому життя, вона зобов‘язана це зробити, тобто взяти
в полон того, хто здається, або обеззброєного неприятеля» [26, с. 113].
Натомість

на

початку

ХХ

століття

у

доктрині

міжнародного

гуманітарного права існує тенденція щодо зміни змісту і сутності терміну
«полон». Так, Є.О. Коровін зазначав, що «традиційне поняття, як тимчасовий
арешт з метою військової безпеки обеззброєних бійців супротивника мало
відповідає як економічній природі сучасних війн, так й інтересам державиутримувача». Вчений акцентує увагу на основних елементах сучасному йому
захисту військовополонених: обмеження експлуатації та забезпечення
нормальних умов їх праці [19, с. 154-155]. Він розумів «полон» як
тимчасовий арешт з метою воєнної безпеки [19, с. 154]. У 1921 році на Х
Всесвітньої конференції Червоного Хреста в Женеві було схвалено проект
конвенції – кодексу воєнного полону, який мав замінити II главу додатку до
IV Гаазької конвенції 1907 р. і який був розкритикований з боку радянського
уряду.
У радянській літературі зустрічаються наступні тлумачення терміну
«воєнний полон». В.І. Лісовський розумів «воєнний полон» як затримання
комбатанта на час військових дій [22, с. 406]. На нашу думку, таке
визначення є занадто вузьким та не розкриває всіх кваліфікуючих ознак
полону. Є й інші думки науковців щодо визначення цього терміну,
наприклад: під ним розуміється «обмеження свободи осіб, які приймають
участь в військових діях» [3, с. 24-63], або воєнний полон визначається як
стан, при якому військовослужбовці та прирівняні до них нормами
міжнародного права особи не можуть виконувати обов‘язок воєнної служби
тому, що перебувають під владою іншої воюючої держави [2, с. 153].
Вітчизняний фахівець в галузі МГП М.Ю. Черкес пропонує розуміти під
терміном «воєнний полон» обмеження свободи осіб, які беруть участь у
військових діях, з метою недопущення їх до подальшої участі в збройному
конфлікті [31, с. 366]. Проте, на нашу думку, для правильного визначення
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обсягу та змісту поняття «воєнний полон» важливо правильно кваліфікувати
характер участі конкретних осіб у тому чи іншому збройному конфлікті.
Адже, як вірно відзначає М.В. Грушко, ґенеза інституту воєнного полону
свідчить про зміну змісту поняття «військовополонений», зокрема через
виникнення нових видів збройних зіткнень [8].
Як відомо, у доктрині МГП використовується різні терміни для
визначення осіб, які приймають участь у збройних конфліктах. Найбільш
поширеним є поділ осіб, які беруть участь у міжнародному збройному
конфлікті (далі – МЗК) – на комбатантів та некомбатантів. Основною умовою
для визнання особи комбатантом є її участь у військових діях від імені та на
користь держави у складі регулярних та іррегулярних сил. І.Н. Арцибасов та
С.О. Єгоров справедливо вважають, що комбатант є не лише суб‘єктом, але й
безпосереднім об‘єктом військових дій противника. Він перестає бути таким
об‘єктом лише в разі поранення, узяття в полон тощо [4, с. 107].
Вітчизняний юрист-міжнародник В.М. Репецький також вважає, що саме
особи, які входять до складу збройних сил супротивної сторони, є
комбатантами (тобто вони мають право безпосередньо брати участь у
військових діях) [28, с. 174] і за ними визнається право застосовувати
військове насильство.
Отже, однією із основоположних категорій є категорія «комбатант»,
який є законним учасником війни, має право брати безпосередню участь у
військових діях, і відповідно є правомірним об‘єктом нападу [20, с. 275].
З точки зору з‘ясування юридичної природи цього терміну важливо
також

проаналізувати

його

нормативне

закріплення

у

відповідних

міжнародно-правових актах. Наразі основними міжнародно-правовими
документами, які надають статус військовополоненого категоріям осіб в
умовах саме МЗК, є IV Гаазька конвенція про закони та звичаї сухопутної
війни від 18 жовтня 1907 р. (далі – IV Гаазька конвенція) та Положення про
закони і звичаї сухопутної війни, що є додатком до названої конвенції,
Женевська конвенція про поводження з військовополоненими 1949 р. (далі –
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III Женевська конвенція) [18], Додатковий протокол до Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 p., що стосується захисту жертв міжнародних
збройних конфліктів від 8 червня 1977 р. (далі – ДП І) [13]. Так, у IV Гаазькій
конвенції 1907 р. не вживаються терміни «комбатант» і «некомбатант»,
натомість йдеться про тих, хто воюють («воюючі») і тих, що не воюють
(«невоюючі») (ст. III Додатка до Конвенції). Своєю чергою до «воюючих»
Конвенція відносить армію, ополчення, добровольчі загони і, за певних умов,
населення незайнятої території, яке при наближенні противника добровільно
береться за зброю. Важливо також зауважити, що термін «комбатант» не
вживається й у Женевських конвенціях 1949 р.
У новітніх міжнародних нормативних актах під цим терміном
розуміється особа, яка має право брати безпосередню участь у військових
діях [27, с. 237]: резолюції ГА ООН 2674 від 9 грудня 1970 р. [14], 2852 від 20
грудня 1971 р. [15], 3103 від 12 грудня 1973 р. [16] та інших.
Натомість у ДП І зазначається, що «особи, які входять до складу
збройних сил сторони, що перебуває у конфлікті (крім медичного і духовного
персоналу, про який йдеться у ст. 33 III ЖК [18]), є комбатантами, тобто
вони мають право брати безпосередню участь у воєнних діях» (п. 2. статті
43). Взагалі-то, у перекладі з французької мови «комбатант (фр. Сombatant) –
це той, хто веде бій, боєць, це особа, яка входить до складу збройних сил
сторони, що перебуває у збройному конфлікті (крім медичного персоналу,
військових юристів, інтендантів, служителів культу) [9, с. 23], вони мають
юридичне і моральне право брати безпосередню участь у легітимній збройній
боротьбі [10, с. 72-73]. Видається вірною думка про формулювання
додаткової умови щодо визначення терміну «комбатант»: «якщо вони мають
на руках відповідні документи, які посвідчують цю належність» [30, с. 266],
то можуть згодом претендувати на статус військовополоненого, якщо
потрапляють до рук противника.
Статус військовополоненого має надзвичайне важливе значення для
особи, яка потрапила в полон супротивника, як в плані юридичного статусу,
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так й в аспекті поводження з нею. Особа, якій статус комбатанта не був
наданий, може бути засуджена відповідно до внутрішньодержавного права,
тому відсутність статусу військовополоненого може бути питанням життя та
смерті [23, с. 343-348]. У будь-якому разі, як слушно зазначає М.В. Манько,
питання про те, користується особа статусом військовополоненого чи ні має
вирішуватись у кожному конкретному випадку, у випадках
стосовно

вирішення

зазначеного

питання

рішення

сумніву

приймається

компетентним трибуналом [23, с. 343-348]. У юридичній літературі доволі
часто вказується на невизначеність формулювання даної правової норми і це,
в свою чергу, провокує появу нових питань щодо складу такого трибуналу та
судових гарантій, що мають надаватися особам, які постають перед таким
судом. Крім того, важливо відзначити, що держава, яка утримує захоплених
осіб, несе повну відповідальність за поводження з військовополоненими. До
категорії військовополонених може бути віднесено широке коло осіб, що
припинили свою участь у військових діях і склали зброю, через хворобу,
поранення або іншу причину [1, с. 16]. Це, в свою чергу, дає змогу
стверджувати, що

статус

військовополоненого є похідним від статусу

комбатанта.
Визначення «військовополоненого» міститься й у національному
законодавстві. Так, відповідно до п. 1.2.31. Керівництва по застосуванню
норм міжнародного гуманітарного права в Збройних Силах України 2004 р.
[16, с. 11], військовополонені

–

комбатанти, які опинились у полоні,

незалежно від їхнього стану – здорові вони, хворі або поранені. Натомість, в
Енциклопедії міжнародного права під «військовополоненими» розуміються
особи, які належать до збройних сил воюючої сторони, а також партизани,
учасники руху опору, військові кореспонденти, члени екіпажів торговельних
суден та цивільної авіації, які опинилися під владою супротивника [28, с.
508].
В юридичній літературі військовополонених відносять до різних
категорій осіб, зокрема Ю.І. Мігачов та С.В. Тихомиров, розглядаючи статус
34

„ПРАВОВІ СИСТЕМИ‖.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - № №3-4/2015

учасників збройних конфліктів, виокремлюють, крім комбатантів та
некомбатантів, ще одну категорію – «особи, які знаходяться під захистом»,
до яких і належать військовополонені [23, с. 427]. Натомість в юридичній
літературі вживається й термін «беззахисні», під яким розуміються особи, які
припинили боротьбу у зв‘язку з пораненням або зазнали корабельної аварії,
або добровільно склали зброю. Це положення також поширюється на
полонених військовослужбовців [6, с. 36]. Своєю чергою А.Й. Полторак та
Л.І. Савинський виділяють осіб, які знаходяться під особливим захистом і
покровительством. Це спеціальна категорія осіб, яку здавна міжнародне
право бере під свій захист. Вчені, зокрема, вказують на те, що це ті, хто або
взагалі не бере безпосередньої участі в збройній боротьбі, або з певного
моменту припинив таку участь, тобто військовополонені включаються в цю
категорію [26, с. 8]. Натомість, як слушно відмічає М.В. Грушко, у цих
дефініціях

не

зосереджено

уваги

на

одній

з

основних

ознак

військовополонених – те, що він як комбатант припинив опір, і перейшов в
категорію осіб, які припинили участь у воєнних діях у зв‘язку з хворобою,
пораненням [8]. Отже, особи, які вибули зі строю (знаходяться поза боєм) за
конкретних

умов

можуть

отримати

статус

військовополоненого.

Застосування гарантій щодо збереження їх життя, гуманного ставлення,
недопущення посягання на життя та здоров‘я, можливе у разі, якщо
продовжувати збройний опір особа не має наміру. Тобто загальною ознакою
військовополоненого є те, що він припинив опір, втратив можливість до
опору в статусі комбатанта, і перейшов в категорію осіб, які припинили
участь у воєнних діях у зв‘язку з хворобою, пораненням [8].
У законодавстві України відносно осіб, які потрапили та знаходяться у
воєнному полоні та мають відповідний статус, застосовується термін
«військовополонений» (офіційний переклад ЖК III[18] та ДП I [13], КК
України, Керівництво по застосуванню норм міжнародного гуманітарного
права в Збройних Силах України 2004 р. [16, с. 11] та інших нормативноправових

актах).

Крім

того,

у

вітчизняній

доктрині

міжнародного
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гуманітарного права також використовується саме цей термін [28]. Щодо
поняття «воєнний/військовий полон», за єдиним винятком [29, с. 508], у
доктрині використовується термін «воєнний полон». І це є цілком
виправданим, адже у Новому тлумачному словнику української мови йдеться
про те, що: термін „військовий‖

стосується війська; прийнятий,

установлений у війську, в армії; стосується військовослужбовців; властивий
військовослужбовцеві, а воєнний – стосується війни, пов‘язаний з нею [26,
с. 471]. Тому, якщо усталений у вітчизняному законодавстві і науці термін
«військовополонений» ще можна обґрунтувати тим, що «військовий»
перебуває у полоні, то термін «військовий полон» позбавлений сенсу,
оскільки передбачається, що особа знаходиться у полоні у війська, що
суперечить сенсу воєнного полону [8]. Нормативне визначення осіб, які
вважаються військовополоненими, міститься в ст. 4 ЖК III [18], а також у
ст.ст. 43 та 44 ДП I. Основна ідея цих статей полягає у такому: особи, які
входять до складу збройних сил сторони, яка знаходиться в конфлікті, є
комбатантами, (тобто вони мають право брати участь безпосередньо у
військових діях), а будь-який комбатант, який захоплений супротивником, є
військовополоненим.
Вбачається, що під „військовополоненим‖ слід розуміти громадянина
іншої держави, який як комбатант чи некомбатант бере участь у
міжнародному чи інтернаціоналізованому збройному конфлікті та у стані
беззахисності й нездатності до опору

потрапляє під владу супротивної

сторони, яка знаходиться у конфлікті.
Статтею 4 III ЖК [18] закріплено, що військовополоненими є особи, які
потрапили під владу ворога і належать до однієї з таких категорій:
1) весь особовий склад збройних сил сторони, яка перебуває в
конфлікті;
2) особовий склад добровольчих загонів та інших ополчень,
включаючи особовий склад організованих рухів опору, якщо вони
відповідають нижче наведеним умовам:
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а) мають на чолі особу, відповідальну за своїх підлеглих;
б) мають визначений і чітко видимий здалеку розпізнавальний знак;
в) відкрито носять зброю;
г) додержуються у своїх діях законів і звичаїв війни;
3) особовий склад регулярних збройних сил, що вважає себе
підпорядкованим урядові або владі, не визнаних державою, яка тримає в
полоні;
4) особи, які йдуть за збройними силами, але не входять до їх складу
безпосередньо;
5) члени екіпажів суден торговельного флоту, екіпажів цивільної авіації
сторін;
6) населення неокупованої території, яке при наближенні ворога
стихійно з власної ініціативи стає до зброї для боротьби з військами, що
вторгаються, ще не сформоване у регулярне військо, якщо воно відкрито
носить зброю та дотримується законів та звичаїв війни.
Крім особового складу збройних сил, в ЖК ІІІ перераховані також
категорії осіб, які мають такий самий статус. По-перше, це партизани, які
відповідають

наступним

умовам:

знаходяться

під

командуванням

відповідальної особи, мають певний та явно видимий здаля розпізнавальний
знак, відкрито носять зброю під час битви, дотримуються законів та звичаїв
війни. Недотримання цього правила може спричинити позбавлення статусу
військовополонених. По-друге, це особи, що слідують за збройними силами,
але не входять безпосередньо до їхнього складу (наприклад, військові
кореспонденти, цивільні особи, які входять до складу екіпажів військових
літаків та кораблів). По-третє, це особи з числа місцевого населення, які
добровільно беруться до зброї для організації опору військам противника, що
наближаються до їх місцевості. Шпигуни та найманці в жодному випадку не
мають права на статус військовополоненого у випадку їх захоплення [18].
Окремої уваги в контексті питання, що розглядається, заслуговує
поняття «незаконних комбатантів». Цей термін став загальновживаним,
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особливо з моменту воєнних дій в Афганістані, але продовжує залишатися
малодослідженим. Натомість, питання правового

статусу

так

званих

«незаконних комбатантів» є одним із ключових в сучасному МГП.
Суттєву увагу дослідженню зазначеної категорії осіб приділено у працях
західних вчених, а саме: С. Борелі, М. Сассолі Е. Розенблад, К. Дерман, Г.
Альдріх та інших. Серед

вітчизняних

дослідників цю категорію осіб

досліджували М.М. Гнатовський, М.Ю.Черкес, Т.Р.Короткий, В.А.Гринчак,
М.В.Манько та інші.
Так, в юридичній науці під «незаконними комбатантами» розуміються
особи, які беруть безпосередню участь у бойових діях, але не мають на це
права. Через це, у випадку потрапляння під владу супротивника, не
користуються статусом військовополоненого. До цієї категорії в основному
належать цивільні особи, які беруть безпосередню участь у бойових діях, а
також члени народного ополчення та інших добровільних формувань – в
тому числі учасники організованих рухів опору, – що не входять до складу
регулярних збройних сил, але належать стороні в конфлікті, при умові, що
вони не виконують вимоги, що містяться у ст. 4А(2) ЖК ІІІ [22, с. 343-348].
Термін «незаконний комбатант» має місце лише в контексті права, що
застосовується до МЗК, як він визначається ЖК і ДП 1. Збройний конфлікт
неміжнародного характеру не передбачає привілеїв комбатанта, тобто права
брати участь у воєнних діях і відсутність покарання у зв‘язку з законною
участю в бойових діях [33, р. 892].
Основним наслідком відмови у праві на статус військовополоненого є те,
що, як уже зазначалося, такі особи не користуються привілеями комбатанта і
їх можна переслідувати в судовому порядку тільки за те, що вони брали
участь у бойових діях. Водночас, громадяни сторони супротивника, які не
мають права на статус військовополоненого і, відповідно, є «захищеними
особами» на підставі ЖК ІV, одержують певний захист, якого позбавлені
військовополонені, включаючи, зокрема, заборону їхньої депортації з
окупованої території. Виняток значною мірою ґрунтується на тому, що такі
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особи будуть більш ефективно захищенні своїми державами шляхом
дипломатичного захисту.
Разом з тим, слід мати на увазі той факт, що якась особа брала
незаконну участь у воєнних діях, не є критерієм для її усунення зі сфери
застосування ЖК ІV. Навпаки, ст. 5 ЖК ІV допускає певний відступ від
захисту, що надається цією Конвенцією. При дотриманні певних умов
використовує термін «захищенні особи» стосовно затриманих шпигунів і
диверсантів, а також осіб, підозрюваних у діях, спрямованих проти безпеки
держави [34]. Отже, дана стаття може бути застосованою щодо так званих
«незаконних комбатантів». Так, зарубіжний фахівець Е. Розенблад зазначає,
що диверсант, який є незаконним комбатантом, несе покарання відповідно до
ЖК ІV. Передбачається, що він є «захищеною особою» (ст. 4 ЖК ІV ) і,
безумовно, буде користуватися гуманним поводженням (третій абзац ст. 5
ЖК ІV). Проте захищена особа може «з міркувань безпеки» бути примусово
поселена у певному місці або інтернована (ст. 78 ЖК ІV). Більше того,
держава, що окупує, може за певних обставин утримувати диверсанта без
вироку суду (друга частина ст. 5 ЖК ІV), а у випадку переслідування в
судовому порядку засудити його до страти (друга частина ст. 68 ЖК ІV) [22,
с. 343-348].
Історія створення ЖК ІV, схоже, підтверджує точку зору, що
«незаконні комбатанти», які відповідають критерію громадянства, що
містяться у ст. 4 цієї Конвенції, перебувають під захистом, який, утім,
піддається обмеженням. При цьому деякі делегації дотримувалися думки, що
ЖК ІV не повинна надавати захист особам, які порушують закони війни,
диверсантам і шпигунам, яких слід вважати «незаконними комбатантами»,
хоча сам термін у тексті Конвенції та Заключного протоколу не
використовується. Врешті-решт Комітет прийняв як компроміс проект ст. 3А,
що став згодом ст. 5 ЖК ІV. У цьому варіанті особи, які порушують закони
війни, диверсанти й шпигуни розглядалися як «захищені особи», однак у
деяких ситуаціях Державам дозволялося позбавляти таких осіб деяких видів
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захисту, наданих ЖК ІV[32]. Це компромісне рішення було в остаточному
підсумку схвалено переважною більшістю голосів на Дипломатичній
конференції.
Міжнародне прецедентне право також доволі чітко стоїть на
відсутності так званої «чорної дірки» в праві
комбатантів» [22, с. 343-348]. У
кримінальний

трибунал

справі

стосовно

«незаконних

Делалича

для колишньої Югославії

Міжнародний

(МКТЮ)

дійшов

наступного висновку: «Якщо особа не має права на захист третьої Конвенції
як військовополонений (а також першої чи другої Конвенції), вона неодмінно
підпадає під сферу дії четвертої Конвенції, за умови, що дотримуються
вимоги ст. 4 цієї Конвенції» [24].
Щодо питання про захист і гарантії, які надаються незаконним
комбатантам,

треба

зазначити,

що

оскільки

незаконні

комбатанти

знаходяться під заступництвом ЖК IV, якщо вони відповідають вимогам
щодо громадянства,

то

користуються

положеннями,

закріпленими

в

Розділі ІІІ Конвенції. Зокрема, вони підпадають під такі принципи: вимога
гуманного поводження; особливий захист для жінок; заборона дискримінації;
заборона на використання захищених осіб у якості живого щиту; заборона на
застосування примусу, тілесних покарань, катувань тощо; особиста
відповідальність; заборона колективних покарань, пограбувань, репресалій і
взяття заручників. Далі

слідують

положення

стосовно

іноземців

на

території сторони, що перебуває в конфлікті (Частина ІІ). Зазначені
положення

передбачають

також

право

залишати

територію;

право

одержувати індивідуальну або колективну допомогу, медичну допомогу,
відправляти релігійні обряди; можливість знайти оплачувану роботу; заходи
контролю, тобто примусове поселення й інтернування, передачу іншій
державі.
Режим військового полону не поширюється на медико-санітарний
персонал і священнослужителів (незаконних комбатантів), які, опинившись
під владою ворога, можуть бути затримані лише в тому випадку, якщо цього
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вимагають санітарний стан та духовні потреби військовополонених. Вони
можуть продовжувати здійснювати свої медичні та духовні обов'язки на
користь військовополонених із складу тих збройних сил, до яких належать
самі, проте при цьому вони військовополоненими не вважаються (ст. 33 III
ЖК). Останнім часом гостро постає питання про міжнародно-правове
становище найманців та шпигунів, яких деякі автори відносять до числа саме
незаконних комбатантів.
Поширення дії МГП на національно-визвольні війни зобов‘язує ворожу
сторону поважати право на гуманітарний захист борців національновизвольних війн, тобто логічно випливає визнання за комбатантами
визвольних рухів у разі їх полонення статусу військовополонених.
Насамкінець, проаналізуємо поняття та місце інституту воєнного полону
в системі сучасного міжнародного гуманітарного права. Ще у давні часи
були закладені перші підвалини такого інституту міжнародного права як
воєнний полон. Особливо активно процеси інституалізації відбувалися у
зв‘язку з кодифікацією МГП, у якому вже з XIX ст. почала виокремлюватися
група норм із захисту військовополонених (спеціальний розділ ГК IV) [8].
Нормативне

визначення

поняття

«воєнний

полон»

міжнародні

документи не містять, що, звісно, є прогалиною у міжнародному праві,
оскільки єдине розуміння одного з центральних понять системи МГП
відсутнє.

На наш погляд, під воєнним полоном (саме воєнним, а не

військовим полоном) слід розуміти певний стан знаходження особи
(комбатанта, некомбатанта або осіб, прирівняних до військовополонених),
громадянина іншої держави, яка припинила участь у військових діях, під
владою супротивної

воюючої сторони. Далі вважаємо за доцільне

дослідження визначення полону для подальшого вивчення кодифікованого
МГП.
Варто відрізняти воєнний полон від інтернування, зокрема цивільних
осіб чи військовослужбовців, які є громадянами держави, яка не залучена до
збройного

конфлікту

(потенційні

військовополонені).

Інтерновані
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військовослужбовці

підпорядковані

положенням

ЖК

III,

як

і

військовополонені воюючих держав. Конвенція не розкриває поняття
«інтернування», «інтерновані військовополонені», «інтернована цивільна
особа», що дає свободу в тлумаченні цих термінів [8].
Ворожі цивільні особи, що потрапили під контроль противника, можуть
бути інтерновані тільки за абсолютною необхідністю забезпечення безпеки.
Ворожі цивільні особи не можуть бути інтерновані як заручники. Проте
особи, демобілізовані зі складу збройних сил окупованої території, можуть
бути інтерновані. У цьому випадку з ними також належить поводитись як з
військовополоненими [10, с. 80].
Важливо також визначити мету воєнного полону, яка в доктрині МГП
визначається по-різному. Так, наприклад, метою полону могло бути
поповнення робочої сили (Греція, Рим, Китай) або полон розцінювався як
джерело прибутку. Сучасні доктринальні погляди на мету воєнного полону
концентруються на ідеї про неможливості вести подальшу військову
боротьбу та одностайні в тому, що позбавлення військовополоненого
свободи повинно мати попереджувальний, а не каральний характер [20, с.
305-306]. Деякі вчені наголошують на тому, що режим воєнного полону
покликаний не лише забезпечити збереження життя військовополоненого,
але й захистити його елементарні людські права [4, с. 225]. Інші,
стверджують, що військовополонених захоплюють з основною метою їх
допитати [5, с. 156].
Отже, вбачається, що є всі підстави стверджувати про виокремлення та
інституціоналізацію

міжнародно-правових

норм

у

сфері

правового

регулювання воєнного полону та існування самостійного правового
інституту в системі МГП – інституту воєнного полону, який може вважатися
підсистемою в рамках цілісної, єдиної системи МГП.

В міжнародно-

правовій науці справедливо відзначається, що такий комплекс юридичних
норм характеризується принциповою єдністю і водночас упорядкованим
поділом на відносно самостійні частини, т.зв. підінститути інституту
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воєнного полону: початок полону, режим воєнного полону, трудовий режим
військовополонених,

кримінальні

й

дисциплінарні

покарання

щодо

військовополонених, звільнення і репатріація військовополонених та інші [8].
На думку М.В. Грушко, і ми цілком погоджуємось з нею, предметом
правового регулювання цього інституту є специфічні правові відносини, що
складаються між суб‘єктами МГП, а саме державами, які перебувають у
стані оголошеної війни чи будь-якого іншого міжнародного збройного
конфлікту, навіть якщо стан війни не визнаний однією з них, а також
національно-визвольними рухами, якщо народи ведуть боротьбу проти
колоніального панування й іноземної інтервенції чи расистських режимів за
умови, що національно-визвольна боротьба ведеться проти держави-учасниці
ЖК III та ДП I, щодо початку, перебігу та закінчення воєнного полону [8].
На думку вченої, специфіка предмета полягає в тому, що відносини
виникають за участю іноземних громадян, які входять до складу збройних
сил однієї з воюючих сторін, але опинилися під владою супротивної сторони.
Висновки та пропозиції. Таким чином, інститут воєнного полону
можна визначити, як самостійний інститут МГП, який складається із системи
принципів та норм, що містяться в міжнародно-правових актах, насамперед,
універсальних, та в деяких випадках – двосторонніх, або міжнародноправових звичаях, що регулюють відносини, які виникають у зв‘язку з
перебуванням іноземних громадян – комбатантів під владою супротивної
сторони у період МЗК, та покликані забезпечити належний захист таким
особам,

за

порушення

відповідальність

держав

яких
та

встановлюється

кримінальна

міжнародно-правова

відповідальність,

зокрема

міжнародна, фізичних осіб.
Кожен правовий інститут має структурні елементи. Так, до структури
інституту воєнного полону, яка складається з принципів і норм міжнародного
права щодо поводження з військовополоненими, відносять такі підінститути:
початку

полону;

інтернування

військовополонених;

покарань

військовополонених; звільнення і репатріація військовополонених; режиму
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допиту військовополонених; режиму проживання, харчування, одяг, умов
гігієни, медичного обслуговування військовополонених, трудового режиму
військовополонених, режиму захисту жінок-військовополонених та ін.
Отже, можна констатувати, що інститут воєнного полону є традиційним
і усталеним інститутом МГП, що знайшов втілення в договірних і звичаєвих
нормах МГП. Змістом інституту воєнного полону є нормативно-правове
закріплення режиму поводження та захисту військовополонених, а також
міжнародних механізмів імплементації зазначених норм та відповідальність
за їх порушення.
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ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗПЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА
ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Анотація. У статті досліджуються права людини в умовах розвитку
національного та глобального правопорядку. Зроблено аналіз впливу глобального
правопорядку на розвиток національного правопорядку. Під впливом глобалізації
відбуваються зміни у правовій системі та системі права. Зовні глобалізація впливає на
право на рівні взаємовідносин національних правових систем, на рівні функціонування
національних правових систем та на рівні методології пізнання. В системі права під
впливом глобалізації коригується його сутність, зміст, цілі, завдання, призначення, а
також джерела (форми) права.
Ключові слова: глобалізація, правопорядок, права людини, міжнародне право,
національне право, система права, гуманізація права, інтернаціоналізація права,
уніфікація права, джерела права.
Аннотация. В статье исследуются права человека в условиях развития
национального и глобального правопорядка. Сделан анализ влияния глобального
правопорядка на развитие национального правопорядка. Под влиянием глобализации
происходят изменения в правовой системе и системе права. Внешне глобализация влияет
на право на уровне взаимоотношений национальных правовых систем, на уровне
функционирования национальных правовых систем и на уровне методологии познания. В
системе права под влиянием глобализации корректируется его сущность, содержание,
цели, задачи, предназначение, а также источники (формы) права.
Ключевые слова: глобализация, правопорядок, права человека, международное
право, национальное право, система права, гуманизация права, интернационализация
права, унификация права, источники права.
Annotation. In the article probed human rights in the conditions of development of
national and global law and order. The features of influence of global law and order and
development of national law and order are analysed. Under influence of globalization there are
changes in the legal system and system right. Outwardly globalization influences on a right at
the level of mutual relations of the national legal systems, at the level of functioning of the
national legal systems and at the level of methodology of cognition. In the system right the
essence, maintenance, aims, tasks, destiny, and also sources (forms) are corrected under
influence of globalization.
Key words: globalization, law and order, human rights, international law, national
right, the system right, humanizing right, internationalization right, standardization right,
sources right.
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Постановка проблеми. Права людини, забезпечення, охорона, захист
та реалізація прав людини – саме цими поняттями, майже не щодень
оперують політики, засоби масової інформації, науковці та громадяни
України. Здавалося б таке просте поняття, та що ж український народ вкладає
у його зміст? І чи є універсальне розуміння прав людини?
Більш ніж за двадцять років незалежності України принципи прав
людини,

закладені

в

законодавстві,

міжнародних

зобов'язаннях

та

Конституції України, поки що так і залишилися проектами та дороговказами
державного й соціального будівництва, але не стали реальними підвалинами
громадянського суспільства та механізмами державного управління.
Для вітчизняної юридичної науки аналіз загальнотеоретичних
аспектів розвитку права в умовах глобалізації загострюється у зв‗язку з
необхідністю адаптації українського права і законодавства до вимог
Європейського Союзу, виконання нашою державою зобов‗язань перед Радою
Європи та іншими процесами, пов‗язаними з інтеграцією України до
міжнародних та наддержавних політичних утворень, що свідчить про
необхідність суттєвого реформування судової системи і конституції України.
Аналіз наукової літератури засвідчує, що окремі аспекти проблем
розвитку права в умовах євроінтеграції і глобалізації стали предметом
дослідження вітчизняних науковців, насамперед в межах порівняльного
правознавства, окремих галузей права.
Глобалізація як універсальне за своєю природою явище охоплює
собою не тільки світову економіку, фінанси, засоби масової інформації, де
вона проявляється найбільшою мірою, але й інші сфери й аспекти
державного й громадського життя, включаючи права людини.
Це привід разом проаналізувати пройдений шлях, виконання
зобов‘язань, які Україна взяла, ратифікуючи низку конвенцій ООН в сфері
захисту прав людини та вплив глобалізаційних процесів на національний
механізм захисту прав людини.
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Теоретичною основою для написання цієї статті послугували праці
таких вітчизняних та зарубіжних вчених як: М. Антонович, О. Головко, В.
Євінтов, Н. Мазур, П. Рабінович, М.Савенко, Н. Сергієнко, Р. С. Мартинюк,
В. М. Лисик, М. М. Микієвич, Н. В. Мазур, Лукашук І. І. та ін.
Метою цієї статті є визначення та аналіз основних проблем щодо
дотримання та забезпечення прав людини в Україні, відповідно до її
міжнародних

зобов‘язань;

схарактеризувати міжнародну ситуацію та

ситуацію в Україні з дотриманням і забезпеченням прав людини;
проаналізувати і дати об‘єктивну оцінку діяльності органам виконавчої та
судової гілок влади в Україні на шляху захисту прав людини, а також
дослідити механізми діяльності ООН у сфері захисту прав людини; дослідити
вплив глобалізації в сфері захисту прав людини.
Вклад основного матеріалу. Механізми та форми міжнародного
контролю у сфері забезпечення прав і свобод людини можна умовно
поділити на дві великі групи: універсальні та регіональні системи захисту
прав людини. Найважливішою з універсальних систем захисту прав людини
є, безперечно, механізм ООН. Статутні органи ООН беруть важливу участь у
забезпеченні поваги до прав людини. Згідно зі ст. 13 Статуту [1], Генеральна
Асамблея

ООН

повинна

сприяти

міжнародному

співробітництву

в

економічній, соціальній, культурній сферах, галузі охорони здоров'я, а також
сприяти здійсненню прав людини і основних свобод. З цією метою
Генеральна Асамблея ООН може приймати рекомендації, адресовані
державам - членам Організації [3]. Права людини в сучасному світі — це не
просто актуальна тема для дискусій, це проблема, вирішення якої стоїть у
центрі практичної діяльності всього міжнародного співтовариства й кожної
демократичної держави. Людство, що пройшло крізь бійню двох світових
воєн, безліч кривавих локальних конфліктів, пережило жорстокі диктатури,
дійшло висновку, що не може бути миру і злагоди на Землі, не може бути
організованого, цивілізованого життя без поваги до людини, її прав, свобод і
потреб [4, c. 6].
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Є очевидним, що розвиток України в напрямку побудови правової
держави в якості однієї із ключових передумов передбачає утвердження в
культурі українського суспільства відповідних правовій державі цінностей,
сумарним вираженням яких має стати розвинена правова культура громадян
України. Формальне сприйняття відповідних політичних і правових
інститутів, як і правових норм від розвинених політико-правових систем
світу з метою їх адаптації до вітчизняних реалій без кардинальної зміни
стереотипів правового мислення і поведінки прирікає верховенство права в
Україні на декларативність. У цьому сенсі особливої значимості набуває
прищеплення громадянам України відповідної культури правового мислення,
мислення в рамках категорій прав людини. Вирішенню цього завдання,
зокрема, має сприяти вивчення майбутніми фахівцями у сфері забезпечення
прав людини відповідних навчальних дисциплін у системі вищих закладів
освіти України [5, с.8].
Права людини, гарантовані Конституцією та міжнародними угодами
нашої країни, мають бути реалізовані. Один із засобів реалізації прав людини
полягає у тому, що їх можна захистити у випадку порушення.
Реальний захист прав людини належить до найгостріших проблем
української дійсності. В останні роки це питання є предметом серйозного
наукового аналізу. Конституційне прагнення розвивати і зміцнювати
демократичну державу неможливо реалізувати без утвердження в суспільній
свідомості і соціальній практиці невідчужуваних прав і свобод людини,
нормативного закріплення їх гарантій. Держава зобов'язана проявляти
активність у забезпеченні прав людини, у створенні матеріальних,
організаційних, соціальних, політичних та інших умов для найповнішого
використання людиною своїх прав і свобод.
Для забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини і
громадянина,

Конституція

і

законодавство

України

передбачають

можливість здійснення громадянами певних дій, а також утворення системи
органів держави, призначенням якої є допомога громадянам у реалізації і
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захисті їх прав. Можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо
захисту власних прав і свобод і система органів, які захищають і
забезпечують ці права та свободи утворюють юридичний механізм захисту
прав людини.
Членство України у Раді Європи зумовлює неабияку актуальність
проблем

гармонізації

українського

законодавства,

практики

його

застосування із міжнародними стандартами прав людини, зокрема тими, що
встановлені в одному з найбільш важливих у європейському праві
міжнародних

договорів

–

Конвенції

про

захист

прав

людини

і

основоположних свобод. Про особливу значущість таких проблем свідчить і
те, що протягом останніх років наша держава за кількістю рішень,
постановлених Європейським судом з прав людини проти України, займає
одне з перших місць серед держав-членів Ради Європи [6, c.35].
Разом із тим, якщо проблема розвитку права в умовах євроінтеграції
стала полем наукового пошуку, то вплив глобалізації на розвиток права не
знайшов належної уваги науковців, хоча цей аспект проблеми є не менш
актуальним і значущим. Підтвердженням цього може слугувати той факт, що
«провідники»

чи

суб‗єкти

глобалізації

представлені

західними

наддержавними утвореннями, ТНК поширюють, а інколи і нав‗язують власне
бачення сучасних світових економічних, фінансових, політичних і правових
процесів, власні цінності й інтереси та ін. Разом із тим, між європейським
баченням суспільного розвитку, місця й ролі в ньому права, та світовими є
суттєві відмінності й суперечності, які потребують ґрунтовних наукових
досліджень.
У юридичній науковій літературі вірно із цього приводу відзначалося,
що «глобалізація суттєво впливає на трансформацію, зміни й модернізацію
державно-правових

інститутів,

норм

і

відносин

на

всесвітньому,

макрореґіональному і внутрішньодержавному рівнях, стимулює, прискорює
й оновлює процеси універсалізації в сфері права» [7, с.38].
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Контури

глобального

правопорядку

вже

свідчать

про

його

деструктивність, проте міжнародне співтовариство з цього приводу сповнене
оптимізмом.

Глобальний

правопорядок

на

думку

багатьох

вчених

досконаліший, ніж національний [7, c.38]. Глобалізацію в правовій сфері не
можна зводити до формування Інтерполу, міжнародних трибуналів і
міжнародних структур з проблем прав людини. «Глобалізація в праві в
об‘єктивному розумінні виражається перш за все у формуванні нових
юридичних відносин, юридичних інститутів і норм», — вважає І. І. Лукашук
[8, c.173]. На його думку, глобалізація сприяє створенню глобальної правової
системи або суперсистеми. І. І. Лукашук також звертає увагу на те, що
некоректно говорити як про зникнення межі між міжнародним і внутрішнім
правом держав (адже у кожної з цих правових систем своя природа, сфера дії,
об‘єкт регулювання і механізм дії), так і про пряму дію міжнародного права
(оскільки міжнародне право має пряму дію на території держави з її згоди).
Навпаки, якби це відбулося, то привело б до порушення їх нормального
функціонування.
Серед найважливіших правових тенденцій в епоху глобалізації І. І.
Лукашук

називає:

інтернаціоналізацію

внутрішнього

права

держав;

конституціоналізацію міжнародного права (закріплення в національних
конституціях, особливо в нових, положень про міжнародне право) і, як
наслідок, конституціоналізацію зовнішньої політики; доместикацію (або
інтернетизацію) міжнародного права — інкорпорацію міжнародного права у
внутрішнє; глобалізацію правового регулювання [9, c.118].
Національний компонент у внутрішньодержавному праві поступово
витісняється глобальною складовою й, відповідно внутрішньодержавні
правові стандарти, що наповнюють собою формально-юридичний та інший
зміст національного права, у міру розвитку інтеграційних процесів
послідовно витісняються наддержавними, глобальними стандартами. У
техніко-юридичному плані це здійснюється двояким шляхом, а саме шляхом
прямого перенесення сформованих правових стандартів із глобального або
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реґіонального рівня, як це має, наприклад, місце в Європейському Союзі, на
національний рівень або ж шляхом приведення існуючих національних
правових стандартів відповідно до наднаціональних стандартів.
Застосовуючи термін «правова глобалізація», Н. С. Бондар відзначає,
що він відображає якісні характеристики інтернаціоналізації провідних
правових систем і зростання загальної в нормативно - правовому житті
сучасної цивілізації [10, с.140]. Тенденція зростаючого впливу міжнародного
права на систему і галузі внутрішнього права в результаті процесу
глобалізації цілком очевидна.
Таким чином, можна стверджувати, що в умовах глобалізації
відбувається становлення «глобальної» правової системи, у якій міжнародне
право й національні правові системи стають багаторівневими «галузями» і
«інститутами», а як об‗єкт регулювання з‗являється вся соціальна система
людської цивілізації. Прикладом може слугувати феномен права Всесвітньої
торговельної організації (ВТО), що на сьогоднішній день являє собою
«серцевину» галузі глобального права, у потенціалі регулюючу всю сферу
світової торгівлі.
Особливість глобалізаційних процесів на початку ХХІ ст., полягає в
тому, що на зміну глобалізації на основі демократичних цінностей приходить
тенденція глобалізації на основі принципів безпеки особистості – суспільства
–

держави

практичним

результатом

якої

найчастіше

виступає

в

правоглобалізаційному процесі політична, ідеологічна, правова експансія
економічно й політично пануючих країн, а також блоків, в основі чого
лежить не чинність права, а право чинності Тому надзвичайну гостроту
здобуває сьогодні також проблема конкуренції конституційних цінностей,
насамперед цінності людини та її прав.
Глобалізація впливає на право на рівні взаємовідносин національних
правових систем, що призводить до посилення їх взаємозалежності, на рівні
функціонування національних правових систем, що загострює проблеми
світового (глобального) правопорядку, та на рівні методології, що актуалізує
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пошук нової методології права. Під впливом глобалізації відбуваються
внутрішні зміни в праві: змінюється сутність права не тільки на
національному, але й на наддержавному, глобальному рівні; змінюється його
зміст, цілі, завдання, призначення, а також джерела (форми) права.
Одним із прикладів впливу глобалізації на джерела національного
права може служити еволюція джерел права сучасної України. Результатом її
стало більш широке використання в різних галузях права правового договору
як джерела права; фактичне визнання й застосування судової практики
(прецеденту) як джерела права; поява в системі нормативно-правових актів,
положення про те, що «загальновизнані принципи й норми міжнародного
права й міжнародні договори України є складовою частиною її правової
системи.
У сучасних умовах право виступає як інструмент глобалізації і,
водночас, засіб керування її процесами. При цьому зростає не тільки
інструментальна цінність права, але і його власна цінність як міри свободи,
рівності й справедливості. Ця загальносоціальна тенденція проявляється в
низці інших тенденцій розвитку права. Вищезазначене обумовлює глибокі
зміни як внутрішньодержавного, так і міжнародного права, включаючи й
характер їхньої взаємодії.
Вплив глобалізації на правову систему відбувається не лише на рівні
її основних елементів, тобто статичних складових, а й на рівні підсистем,
зв‘язків

–

динамічних

складових:

правотворчості,

правореалізації,

правозастосування, які потребують ґрунтовних наукових досліджень.
Ґрунтовного аналізу потребують і проблеми, що виникають внаслідок впливу
глобалізації на державу, а саме: суверенітет держави в умовах глобалізації,
взаємовідносини суб‘єктів глобалізації (держав, ТНК та ін..), функції та роль
держави в економічній, політичній, правовій сферах в умовах глобалізації,
роль міжнародних організацій та об‘єднань держав та їх вплив на
глобалізацію (ООН, ЮНЕСКО, МОП, НАТО, ЄС, Рада Європи тощо).
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Висновки та рекомендації. Дослідження напрямів впливу і тенденцій
розвитку українського права в умовах глобалізації є актуальним і нагальним
завданням,

що

має

теоретичне

й

практичне

значення.

Проблеми

взаємозв‘язку права і глобалізації в останні роки стали предметом наукового
пошуку не лише західних, російських, а й вітчизняних науковців.
Глобалізація як універсальне за своєю природою явище, охоплює
світову економіку, фінанси, засоби масової інформації, різні сфери й аспекти
державного й громадського життя, включаючи права людини.
Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти до висновку, що права
людини – це конкретні правові стандарти, визнані в міжнародному праві прав
людини і в національних конституціях у всьому світі. Цей глобальний
правовий режим постійно моделює межі прийнятної поведінки держав,
виходячи з обставин. Ми можемо розуміти права людини як завгодно,
відповідно до будь – якого з концептуальних підходів, але втілення в життя
цих прав залежить від механізмів охорони, захисту та реалізації прав людини
і основоположних свобод, які існують в державі.
Незалежно від моделі, прийнятої внутрішньої правової системи,
держава повинна виконувати ефективно свої зобов‘язання в галузі
міжнародного права. У кожній моделі парламентарі можуть зіткнутися з
різними проблемами. Вони повинні забезпечити виконання стандартів щодо
ефективного захисту прав людини вітчизняним законодавством і практикою.
Навіть у державах з сильними традиціями конституційного захисту прав
людини можуть виникнути обставини, коли конституційні гарантії не
відповідають міжнародним стандартам. У цих випадках держава, як і раніше,
зобов'язана приймати дії з реалізації міжнародного стандарту і робити кроки
для забезпечення конституційних змін, які необхідні. Якщо цей тип
конфлікту виникає, органи моніторингу ООН можуть рекомендувати заходи
для вжиття державою щодо ефективного виконання договору. Навіть тоді,
коли Конституція передбачає, що міжнародні договори про права людини
мають пряму дію у внутрішньому законодавстві, Парламентарям варто
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переконатись, чи краще здійснити інкорпорацію, чи залишити це питання на
розсуд судів, аби були внесені зміни до існуючого законодавства і практики.
Ратифікація регіональних та міжнародних стандартів з прав людини
вимагає від держав забезпечити, щоб їхні зобов'язання були відображені в
національному законодавстві, в тому числі, де це необхідно, повинні бути
внесені зміни до законодавства і практики з метою реалізації цих основних
стандартів.
Є кілька основних кроків, які держави можуть зробити для
ефективнішого забезпечення внутрішнього захисту прав людини.
Кожна з держав-партнерів Вестмінстерської фундації за демократію,
за винятком Великобританії, має писану конституцію, яка включає в себе
главу про права, або закон, який закріплює захист прав у національній
конституції.
Конституційні положення про права відрізняються в кожній державі,
але в цілому призначені забезпечити, щоб певні визнані права були
закріплені у вищому законі держави. Це означає, що всі інші законодавчі
акти повинні гарантувати ці права і що держава не може відійти від цих прав
без дотримання спеціальної процедури прийняття поправок до конституції.
Такий підхід вагомий для прав, що гарантовані у конституції. Не всі
міжнародні стандарти сприймаються державами однаково і відображаються
у конституціях. Наприклад, деякі можуть бути спрямовані виключно на
цивільні і політичні права, а інші - охоплювати також економічні та соціальні
права.
Саме тому важливим є вирішення проблем захисту прав людини, а
цьому сприятиме запровадження інституту конституційної скарги, адже ця
реформа

конституційної

юрисдикції

дасть

можливість

забезпечити

ефективнішу охорону та захист прав і основоположних свобод людини і
громадянина. Визначення загального поняття прав людини як певних
можливостей, зумовлених характером і рівнем розвитку суспільства, має
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будуватися із урахуванням і міжнародного впливу. Отож, необхідним є
внесення змін до Конституції України та інших законодавчих актів.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПРАВОМІРНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ВЕДЕННЯ
ВОЄННИХ ДІЙ
У статті досліджуються деякі проблемні питання оцінювання правомірності
застосування деяких засобів та методів ведення воєнних дій в контексті сучасного
міжнародного гуманітарного права.
Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, засоби і методи ведення воєнних
дій, право збройних конфліктів, міжнародно-правова регламентація та ін.
Овчаренко Р. Проблемы оценивания правомерности применения некоторых
средств и методов ведения военных действий
В статье исследуются некоторые проблемные вопросы оценки правомерности
применения некоторых средств и методов ведения военных действий в контексте
современного международного гуманитарного права.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, средства и методы
ведения военных действий, право вооруженных конфликтов, международно-правовая
регламентация и др.
Ovcharenko R. Issues of judging the legality of use of certain warfare means and
methods.
The following article describes some of the problematic issues of the legality of the use of
evaluation of certain warfare means and methods in the context of contemporary international
humanitarian law.
Keywords: international humanitarian law, the warfare means and methods, law of
armed conflict, international legal regulations and more.

Постановка проблеми. В історії воєн значне місце посідають події,
пов‘язані із зусиллями, які докладалися військовими стратегами з метою
винайдення нових видів зброї та розробки нових методів ведення збройних
конфліктів, спрямованих на досягнення швидкої перемоги. Однак технічна
винахідливість і перевага у зброї не обов‘язково відіграють вирішальну роль
на полі бою.
Методи ведення воєнних дій переважно мають більше значення, ніж
засоби ведення збройних конфліктів. Наразі саме так виглядає ситуація у
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випадку із сучасними збройними конфліктами: сторони, які беруть участь в
них, часто володіють різними можливостями щодо технічних засобів,
владних повноважень тощо. Слід визнати, що жахливі злочини, свідками
яких ми стали за останні роки, вчинялись за допомогою примітивних засобів
ведення війни. Звичайні види озброєння завжди залишатимуться найбільш
поширеним видом зброї. Однак у держав та міжнародного співтовариства
найбільше занепокоєння викликає зброя масового ураження, – іноді, навіть,
менш руйнівна, ніж звичайне озброєння.
Міжнародно-правова заборона агресивних війн сама по собі не
призведе до викорінення з життя причин, що породжують збройні конфлікти.
Не дивлячись на заборону щодо використання збройних сил в міжнародних
відносинах, держави не рідко її використовують з метою розв‘язання
конфліктних ситуацій між собою. Цей факт обумовлює необхідність
правового врегулювання суспільних відносин, що виникають в ході
збройного конфлікту з метою його максимально можливої гуманізації. Як
відомо, відповідну групу норм міжнародного публічного права називають
«право

збройних

конфліктів»,

«міжнародне

гуманітарне

право,

що

застосовується під час збройних конфліктів» або «міжнародне гуманітарне
право» (далі – МГП).
МГП включає низку договірних і звичаєвих принципів та норм, що
встановлюють взаємні права і обов‘язки суб‘єктів міжнародного права щодо
використання засобів і методів ведення воєнних дій та регулює відносини
між воюючими і нейтральними сторонами, а також визначає відповідальність
за порушення відповідних принципів і норм. Безумовно, МГП відіграє
істотну роль у сучасних міжнародно-правових

відносин, безпосереднім

учасником яких є й Україна.
З огляду на вищезазначене, уявляється вкрай важливим проведення
ґрунтовних комплексних досліджень теоретичних та практичних проблем
МГП, пов‘язаних з аналізом проблем оцінювання правомірності застосування
деяких видів та методів ведення воєнних дій в сучасному МГП.
59

„ПРАВОВІ СИСТЕМИ‖.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - № №3-4/2015

Отже, метою статті є проведення комплексного аналізу міжнародноправової регламентації щодо застосування деяких видів та методів ведення
воєнних дій в сучасному МГП в контексті їх правомірності.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Серед наукової та
навчальної літератури слід виділити праці таких вітчизняних вчених, як:
В.Базова, М.Баймуратова, М.Буроменського, В.Буткевича, Д.Гараджаєва,
А.Георгіци, В.Денисова, В.Дяченка, В.Євінтова, С.Ісаковича, В.Лисика,
В.Максимова,

П.Рабіновича, В.Репецького, Ю.Римаренка, Є.Цибуленка,

Л.Тимченка, М.Цюрупи, М.Черкеса та інших учених.
Виклад основного матеріалу. В сучасному світі, де повсякчас
змінюється характер збройних конфліктів не складає великої складності
отримати доступ до високотехнологічних засобів і методів ведення війни
тому надзвичайно важливо, щоб застосування нового виду зброї піддавалося
ретельній оцінці з боку можливих негативних наслідків, особливо для
мирного населення та екології. Це особливо актуально зважаючи на стрімкий
розвиток технології виробництва зброї, на думку Анрі Дюнан, яка
висловлена ще в 1863 р. «якщо і можна скоротити з часом тривалість воєн, то
зате битви будуть ще більш згубніші» [1, c. 64]. Вражаюча схильність людей
розробляти новий вид зброї дуже часто об‘єднує зусилля спрямовані на
обмеження або врегулювання застосування цієї зброї. У зв‘язку з цим, цікаво
відзначити, що коли у 1864 р. йшли переговори щодо ухвалення I Женевської
конвенції, розроблялася нова смертоносна зброя. У 1863 р. армія Російської
Імперії прийняла на озброєння кулю, яка розривалася при зіткненні з
твердою поверхнею. У 1867 р. будова кулі була змінене так, щоб вона
розривалася при зіткненні з м'яким предметом, наприклад з людським тілом.
Визнавши, що вона є великою загрозою для солдатів, російський цар
запросив

представників

держав

на

міжнародну

військову

комісію.

Результатом її роботи стало схвалення Санкт-Петербурзької декларації 1868
р. [7]. Отже, огляд основних елементів забезпечення відповідності засобів і
методів ведення воєнних дій до чинних норм міжнародного права та які
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державам слід брати до уваги є дуже актуальними питаннями. Тому, що до
теперішнього часу не існує міжнародно-правових актів, що повністю
відображають те, як держави проводять аналіз відповідності нового виду
зброї до сучасних правових вимог ведення воєнних дій, описуються тільки
процедурні аспекти механізмів розгляду, створених деякими державами. Так
згідно положень статті 36 Додаткового протоколу I принцип pacta sunt
servanda вимагає, щоб держави сумлінно виконували свої договірні
зобов‘язання. Для держав – учасників Женевських конвенцій і Додаткових
протоколів до них це означає прийняття низки заходів на національному
рівні, зокрема, законодавчих заходів для покарання винних у скоєнні
військових

злочинів,

законодавчих

і

адміністративних

заходів

для

запобігання неправомірному використанню червоного хреста, червоного
півмісяця і інших емблем, що знаходяться під захистом, а також призначення
і підготовку осіб, що мають кваліфікацію у сфері МГП, зокрема юридичних
радників в збройних силах [3, c. 22]. Держави зобов‘язані також брати до
уваги норми міжнародного гуманітарного права при розробці і застосуванні
зброї і військових тактичних прийомів. У зв'язку з цим слід зазначити, що
низка положень Додаткового протоколу I стосуються засобів і методів
ведення війни. Наприклад, ст. 35 свідчить, що право сторін в військовому
конфлікті вибирати методи і засоби ведення війни не є необмеженим. Вона
також забороняє застосовувати зброю, снаряди, речовини і методи воєнних
дій, які здатні заподіяти зайві пошкодження або зайві страждання та які
можуть принести значну шкоду природному середовищу. Стаття 51
Додаткового протоколу I забороняє застосування таких засобів і методів
ведення воєнних дій, які вражають цивільних осіб. З цими положеннями
пов‘язано обов‘язок держав-учасників, що викладено в ст. 36 Додаткового
протоколу I, а саме забезпечити відповідність застосування нового виду
зброї, засобів або методів ведення війни нормам міжнародного права.
Приведемо в точності текст даної статті: «При вивченні, розробці, придбанні
або постановленні на озброєння нового виду зброї, засобів або методів
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ведення війни Висока Договірна Сторона повинна визначити, чи підпадає їх
застосування, при деяких або при всіх обставинах, під заборони, що
передбачені в Протоколі або в яких-небудь інших нормах міжнародного
права,

що

застосовуються

до

Високої

Договірної

Сторони»

[10].

Формулювання цього положення ясно указує на те, що зобов‘язання
проводити дослідження нових засобів і методів ведення воєнних дій з цієї
точки зору покладається на кожну державу – учасника Додаткового
протоколу I, як у випадку, якщо вона сама розробляє і виробляє зброю, так і
якщо вона її купує. Також слід наголосити, що деякі держави, які ще не стали
учасниками Додаткового Протоколу I, прийняли внутрішньодержавні
процедури, що забезпечують такий розгляд нового виду зброї. Стаття 36 не
уточнює, яким чином повинно визначатися, чи не підпадає який-небудь
новий вид зброї, засіб або метод ведення війни під заборону, проте вона
передбачає вжиття послідовних заходів на рівні окремих держав для
проведення такої оцінки. Навіть до прийняття Додаткового протоколу I деякі
держави вже прийняли внутрішньодержавні процедури оцінки або вивчали
можливість їх прийняття або створення комітету, який проводив би таку
оцінку. Також слід наголосити, що згідно ст. 36 Додаткового протоколу I
необхідно визначати потенційно незаконний характер – при деяких або при
всіх обставинах – нового виду зброї, засобів і методів ведення війни з
погляду положень Протоколу і будь-яких інших норм міжнародного
гуманітарного права. За наслідками розгляду, держава повинна, залежно від
обставин, вирішити, обмежити

певними

правилами або

заборонити

застосування конкретного виду зброї або методу ведення війни. Проте
рішення однієї держави заборонити який-небудь вид зброї не буде
обов‘язковим на міжнародному рівні [2, c. 45]. У статті 36 ДП І зазначається,
що держави повинні визначити, чи відповідає новий вид зброї, засоби або
методи ведення війни, які вони мають намір вивчити, розробити, придбати
або

прийняти

на

озброєння

нормам

міжнародного

права,

тобто

передбачається, що першим кроком при проведенні оцінки повинно стати
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вивчення конкретних заборон, що містяться в документах міжнародного
гуманітарного права, учасником яких є держава, що проводить оцінку,
відносно якого-небудь виду зброї або методу ведення війни. До числа таких
договорів включають, зокрема, Санкт-Петербурзька декларація, Гаазькі
декларації 1899 р., Гаазькі конвенції 1907 р., включаючи Гаазьке положення
про закони і звичаї сухопутної війни, Женевський протокол про заборону
застосування на війні удушливих, отруйних або інших подібних газів 1925 р.,
Конвенція про біологічну зброю 1972 р., Конвенція про заборону військового
або іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище
1976 р., Конвенція про деякі види звичайної зброї 1980 р. і протоколи до неї –
про осколки (Протокол I), що не виявляються, про міни, міни-пастки і інші
пристрої (Протокол II, в його первинній формі і з поправками), про запальну
зброю (Протокол III) і про осліплюючу лазерну зброю (Протокол IV),
Конвенція

про

хімічну

зброю

1993

р.,

Конвенцію

про

заборону

протипіхотних мін 1997 р. та інші. Крім міжнародного договірного права, що
застосовується у цих випадках, держава, яка провела оцінку, повинна взяти
до уваги і норми міжнародного звичаєвого права, що відносяться до
оцінюваних засобів і методів війни. Так, Міжнародний Суд ООН у своєму
Консультативному

висновку

визначив

деякі

«головні

принципи»

гуманітарного права як звичаєві. Вони включають принцип розрізнення цілей
і заборон на зброю, при застосуванні якої неможливо визначити відмінність
між цивільними і військовими об‘єктами; а також заборону на нанесення
комбатантам надмірних страждань і на застосування зброї, що викликає такі
страждання або призводить до надмірного посилення їх страждань. Ці
принципи також закріплені в ДП I. Якщо вид зброї, засіб або метод ведення
війни, що оцінюється, не підпадають під конкретну заборону договірних
норм або звичаєвого права, держава повинна визначити, чи відповідають
вони нормам ДП

I. Особливе значення мають «кардинальні принципи»,

описані вище, а саме ті, які закріплені в ст. 35(2), 48 і 51 ДП I. Щодо
заборони, що міститься в ст. 35(2), Міжнародний Суд ООН дійшов
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наступного висновку: зайві страждання – це спричинення «шкоди більшої,
ніж та, яка неминуча для досягнення законної військової мети». Іншими
словами, необхідно встановити рівновагу між військовою необхідністю і тією
шкодою, яку заподіює зброя, щоб остання не була надмірною по відношенню
до конкретної військової необхідності. Положення ДП I, що стосуються
захисту природного середовища, такі як ст. 35(3) і 55 також повинні братися
до уваги при проведенні оцінки. Ці положення передбачають зобов‘язання
захищати природне середовище від об‘ємної, довготривалої і серйозної
шкоди і забороняють засоби і методи ведення війни, які мають за мету
заподіяти або, передбачають можливість заподіяння такої шкоди. Нарешті,
ще одне положення, яке необхідно враховувати, – ст. 1(2) ДП I, також відоме
як

«застереження

Мартенса».

Згідно

даному

положенню,

спочатку

включеному до Гаазької конвенції II 1899 р. про закони і звичаї сухопутної
війни, у тих випадках, коли не можливо застосувати ні договірне, ні звичаєве
право, цивільні особи і комбатанти залишаються «під захистом і дією
принципів міжнародного права, що виникають із сталих звичаїв, з принципів
гуманності і з вимог суспільної свідомості». Отже, можна стверджувати, що
зброя, неприйнятна для суспільної свідомості, може бути заборонена з цієї
причини. У зв‘язку з цим важливо, що Міжнародний Суд підтвердив
значення застереження Мартенса, «дієвість і застосовність якої не підлягають
сумніву», і заявив, що вона «є ефективним способом врахування швидкого
розвитку військової техніки» [15]. Суд також заявив, що МГП слід
застосовувати до всіх видів зброї і що їх «новизна» не є перешкодою для
застосування до них даного розділу права. Всі нові види зброї, що
вивчаються, розробляються, приймаються на озброєння або отримують,
засоби і методи ведення війни, як протипіхотні, так і призначені для поразки
матеріальних об‘єктів, підлягають оцінці. З формулювання ст. 36 ДП I можна
зробити висновок, що таку оцінку необхідно проводити на кожному з цих
етапів. У будь-якому випадку, буде логічним, щоб визначення законності
мало місце на ранньому етапі, тобто під час вивчення і розробки, до
64

„ПРАВОВІ СИСТЕМИ‖.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - № №3-4/2015

прийняття на озброєння, придбання і використання оцінюваних засобів і
методів ведення війни. У статті 36 ДП I йдеться про «зброю», а також про
«засоби і методи ведення війни», через що стаття має широку сферу
застосування. Зазвичай вважають, що вираз «методи ведення війни» означає,
яким чином застосовується та або інша зброя. Приклади методів ведення
війни, заборонених ДП I, включають не вибіркові напади, напади на об‘єкти,
що самі по собі є дуже небезпечними, якщо такі напади можуть викликати
великі втрати серед цивільного населення, а також дії, що викликають голод
серед цивільних осіб. У статті 36 йде мова про «новий» вид зброї, засоби і
методи ведення війни, але сфера її застосування не обмежується новим
видом зброї або зброєю майбутнього. Це положення може застосовуватися і
до вже існуючої зброї, наприклад, якщо її було модифіковано після
проведення оцінки. Отже, термін «новий» не слід розуміти строго в його
технічному значенні, оскільки будь-яка зброя може бути «новою» для
держави, яка має намір її придбати. Бажано, щоб держави проводили оцінку
зброї, яку вони збираються експортувати, хоча це спеціально не обумовлено
в ст. 36. Це відповідало б їх зобов‘язанню, що накладається ст. 1, загальній
для чотирьох Женевських конвенцій 1949 р, і ДП I «дотримуватися і
примушувати

дотримуватися»

цих

договорів.

Крім

дотримання

вищезазначених норм, слід сприяти тому, щоб держави при проведенні
оцінки вирішували широке коло питань, зокрема військового, технічного і
медичного характеру.
До них відноситься, наприклад, оцінка призначення даної зброї в
різних ситуаціях, роздуми на користь її розробки, постановку на озброєння
або придбання, а також питання про те, чи не можна добитися того ж
результату за допомогою інших засобів або методів ведення війни.
Необхідно

думати

і

про

можливі

наслідки

розповсюдження

такої

зброї.Важливо також розглянути і те, як позначиться застосування засобів і
методів ведення війни на стан здоров'я і благополуччя окремих осіб і груп
населення, а також на природному середовищі. Що стосується першого, слід
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взяти до уваги механізм враження – за допомогою снарядів, вибуховою
хвилею або іншим чином. Якщо новий вид зброї або метод ведення війни
призначений для враження особового складу, слід розглянути рівень
смертності, а також види поранень і пошкоджень, які можуть стати
результатом його бойового застосування. Ще одне питання, якому необхідно
приділити увагу, – чи буде військова перевага, одержана за допомогою даних
видів зброї або методів. Міжнародний Комітет Червоного Хреста (далі –
МКЧХ) намагається забезпечити об‘єктивність в розгляді деяких з цих
питань медичного характеру за допомогою проекту СІРУС При реалізації
даного

проекту

було

встановлено,

що

виміряні

медичні

наслідки

застосування такої зброї, як автомати, міномети, бомби і снаряди, які широко
використовувалися

впродовж останніх

п‘ятдесяти

років, у багатьох

відношеннях стабільні. За наслідками проекту було запропоновано визнати,
що наслідки застосування інших видів зброї, таких як запалювальна,
протипіхотна та лазерна зброя, дія якої основана не на передачі кінетичної
енергії, а на інших принципах, має принципово іншу природу. Таким чином,
при реалізації проекту СІРУС була зазначена відмінність між зброєю, яка
вражає снарядами і вибуховими речовинами і тією, що має інші вражаючі
чинники. Було відмічено, що дія зброї, залежить від її конструкції, повинна
враховуватися при юридичній оцінці такої зброї. Тому, хто проводить оцінку,
слід зібрати всі відомості, які необхідні для ретельного з‘ясування
вищезазначених питань. Важливо відзначити один з основних висновків,
якого дійшла нарада експертів, організована МКЧХ в січні 2001 р. потрібно,
щоб оцінки були дуже строгими і багатопрофільними, особливо коли зброя
вражає не за допомогою вибухових речовин, розривів снарядів або опіків, а
може незвично ушкоджувати. Отже, заходи, що вживаються державами,
різні, але мають деякі загальні риси: По-перше, можна відзначити, що оцінка
зброї часто проводиться міністерствами оборони і (або) збройними силами,
проте залучаються різні експерти з інших відповідних міністерств,
включаючи експертів у області медицини, техніки і навколишнього
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середовища. Як згадувалося вище, одне з головних висновків Наради
експертів МКЧХ полягає у тому, що багатопрофільний підхід має важливе
значення. По-друге, вирішальне значення має час проведення оцінки. Оцінку
необхідно проводити на ранньому етапі, будь то при дослідницьких роботах і
розробці зброї або при її закупівлі і постановці на озброєння, але, у будьякому випадку, до її розгортання. Це доцільно і з погляду витрат: слід
сприяти тому, щоб виробники не розробляли і не виготовляли зброю, яку
збройні сили не зможуть або не захочуть використовувати. По-третє, при
оцінці зброї бажано також забезпечувати гласність. Деякі держави дійшли
висновку, що при певному ступені гласності законним інтересам безпеки
шкода не заподіюється.
Висновки та пропозиції. Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна
сформулювати наступні висновки: у Додатковому протоколі І сформульована
стаття 36, яка має назву «Нові види зброї», яка містить положення про те, що
при вивченні нових видів зброї, засобів та методів ведення війни сторони
повинні визначити, чи підпадає їх застосування під заборону, яка міститься в
ДП І та у будь-яких інших нормах міжнародного права. Ведення тотальної
війни не узгоджується з положеннями сучасного міжнародного права. МГП
містить такі статті, які зобов‘язують держав, що знаходяться у стані війни,
дотримуватись міжнародно-правових норм, що регулюють ведення війни
шляхом обмеження використання чи заборони застосування деяких окремих
видів зброї або визначених методів ведення бойових дій.
Специфіка права збройних конфліктів полягає у тому, що воно регулює
конкретну сферу міждержавних відносин, а не всі ці відносини у цілому.
Крім того, вона закріплює у своїх нормах, прийоми, правила практичних дій
суб‘єктів; нарешті, вона має тимчасові обмеження, тобто діє в період воєнних
дій, а після закінчення у відносинах між раніше воюючими суб‘єктами
повинні,

як

правило,

встановлюватися

нормальні

мирні

відносини,

регульовані принципами і нормами інших галузей міжнародного права.
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Слід визнати, що право збройних конфліктів далеко не досконала
галузь міжнародного права. І не тому, що містить певні прогалини (така
проблема властива практично кожній галузі права), а внаслідок того, що має
слабкий механізм правового регулювання. ООН, яка здійснює контроль і
регулювання міжнародного права в період збройних конфліктів, не достатньо
сильна, щоб диктувати свою волю могутнім державам. І прецеденти, коли не
виконуються рішення Ради Безпеки ООН, були.
Отже, з вищевикладеного, можна зробити висновок, що право
збройних конфліктів – галузь, що вимагає серйозних доробок, які повинні
проводитися на основі міждержавних угод і закріплення їх у відповідних
міжнародних актах.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ КОНТРАКТІВ У
МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
У статті досліджено особливості правового регулювання зовнішньоторговельних
контрактів. Визначено правовий зміст зовнішньоторговельних контрактів та правового
регулювання в сфері міжнародної торгівлі. Досліджено правові аспекти регулювання
зовнішньоторговельних контрактів та узагальнено основні тенденції подальшого його
розвитку.
Ключові слова: зовнішньоторговельний контракт, міжнародна торгівля,
міжнародно-правове регулювання, Інкотермс та ін.
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Особенности
внешнеэкономических
контрактов
в
международном частном праве
В статье исследованы особенности правового регулирования внешнеторговых
контрактов. Определен правовой содержание внешнеторговых контрактов и правового
регулирования в сфере международной торговли. Исследованы правовые аспекты
регулирования внешнеторговых контрактов и обобщены основные тенденции
дальнейшего его развития.
Ключевые слова: внешнеторговый контракт, международная торговля,
международно-правовое регулирование, Инкотермс и др.
Kozherchuk Ju. Features of contract in foreign trade in private international law
In the article the peculiarities of legal regulation of foreign trade contracts. Determined
the legal status of foreign trade contracts and legal regulation of international trade. The legal
aspects of regulation of foreign trade contracts and summarizes the main trends of its further
development.
Keywords: foreign trade contract, international trade, international legal regulation,
Incoterms and others.

Актуальність

дослідження.

Міжнародно-правове

регулювання

договірних відносин здійснюється за допомогою різних правових форм, що
відрізняються між собою способами закріплення. Тому, для забезпечення
виконання договірних відносин, актуальним є дослідження особливостей їх
правового регулювання у сфері купівлі-продажу. В сучасних реаліях,
незважаючи

на

прийняття

значної

кількості

зовнішньоторговельних
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контрактів, у міжнародній торгівлі досить часто трапляються непорозуміння
та спори між сторонами таких контрактів.
Процеси європейської інтеграції зобов‘язують Україну коригувати її
внутрішнє законодавство відповідно до вимог права Європейського союзу,
однак такі заходи здебільшого є непослідовними та не доопрацьованими, у
зв‘язку

з

чим

можемо

спостерігати

чимало

неузгодженостей

у

матеріальному та процесуальному праві України. Подолання наведених вище
колізій вимагає проведення подальших наукових розвідок у сфері
міжнародно-правового регулювання договірних відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика правового
регулювання зовнішньоторговельних контрактів досліджувалась такими
українськими

та

зарубіжними

науковцями,

як

Т.В.

Блащук,

М.М.

Богуславський, Н.Г. Вилков, Б.В. Дерев‘янко, Т.О. Піскун, О.О. Стахєєва.,
М.Г. Розенберга та ін.
Метою статті є визначити особливості правового регулювання
зовнішньоторговельних контрактів в сучасному міжнародному приватному
праві та законодавстві України.
Виклад

основного

матеріалу.

Вбачається

доцільним

схарактеризувати поняття, зміст та юридичну природу

спочатку
правового

регулювання договірних відносин в контексті доктринальних поглядів
вітчизняних та зарубіжних учених.
Так, Т.О. Піскун відзначає, що за своєю юридичною природою договір
купівлі-продажу у праві розглядається як двосторонній, відплатний та
консенсуальний. У силу значення договору купівлі-продажу у цивільному
обігу правила продажу застосовуються і до інших контрактів про відплатне
перенесення права власності [1, с. 124]. На думку вченого, в останні
десятиріччя проявилася тенденція до уніфікації правового регулювання
договірних відносин (перш за все, в галузі купівлі-продажу) як у
міжнародному торговому обігу, так й окремих регіонах [1, с. 124].
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Натомість Т.В. Блащук правове регулювання договірних відносин
поділяє на нормативне (загальне) та індивідуальне регулювання. Джерелами
нормативного

(загального)

регулювання

є

нормативно-правовий

акт,

правовий звичай, судовий прецедент, нормативний договір, а також загальні
принципи права. Джерелом індивідуального регулювання, на думку вченого,
є конкретний цивільно-правовий договір, зміст якого складають сукупність
умов, визначених на розсуд сторін і погоджених ними [2, с. 2].
На думку професора Б.В. Дерев‘янко, за загальним правилом укладення
та

виконання

договору

міжнародної

купівлі-продажу

товарів

може

регулюватися будь-яким національним законодавством. Проте світовою
економічною системою, до якої інтегрується Україна, вироблено норми та
правила, що регулюють міжнародні торговельні правовідносини, адже для
усунення протиріч та колізій слід було узгодити положення національного
законодавства, виробивши єдині підходи в регулюванні для різних держав [3,
с. 105-106; 4, с. 3-4].
Таким чином, з аналізу доктринальних підходів деяких вчених можна
зробити висновок, що правове регулювання договірних відносин слід
визначити як вплив держави та суб‘єктів договірних відносин з допомогою
певних юридичних засобів на договірні відносини з метою їх впорядкування
у відповідності до потреб суспільства в цілому та конкретних суб‘єктів,
зокрема.
Розглянемо особливості нормативно-правового регулювання та його
застосування у сфері регулювання зовнішньоторговельних контрактів.
Як відомо, основним міжнародним договором універсального характеру
в галузі купівлі-продажу є Конвенція ООН про договори міжнародної
купівлі-продажу товарів 1980 року (далі – Конвенція 1980 р.), підготовлена
Комісією ООН з права міжнародної торгівлі [5]. Варто відмітити, що
схваленню цього документу передували два попередніх: Конвенція про
право, що застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів від 15
червня 1955 року та Конвенція про зразковий закон про укладення
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контрактів міжнародної купівлі-продажу від 1 липня 1964 року [6,7]. Умови
наведених вище двох конвенцій

поступово доопрацьовувались та

доповнювались.
Конвенція про право, що застосовується до міжнародної купівліпродажу товарів від 15 червня 1955 р. застосовується до міжнародної купівліпродажу товарів. Вона не застосовна до продажів цінних паперів,
зареєстрованих кораблів і суден або літаючих апаратів, до продажу в силу
судового рішення або у порядку примусового виконання. Для цілей цієї
Конвенції до контрактів купівлі-продажу прирівнюються договори поставки
товарів, що підлягають виготовленню або виробництву, за умови, що
сторона, яка зобов‘язується зробити поставки, повинна надати сировину,
необхідну для їх виготовлення або виробництва. Прості заяви сторін щодо
застосування закону чи компетенції судді або арбітра не є достатніми для
виконання купівлі-продажу міжнародного характеру. Відповідно до умов
Конвенції, купівля-продаж регулюється внутрішнім правом держави,
зазначеним договірними сторонами [6].
Відповідно до умов Конвенції 1964 р., держави-учасниці узгоджують
єдиний закон укладення контрактів про міжнародну купівлю-продаж товарів.
Кожна Договірна держава зобов‘язується впровадити у своє законодавство
єдиний закон укладення контрактів про міжнародні купівлю-продаж товарів
[7].
Згідно умов Конвенції 1980 року, усі сторони міжнародного договору є
пов‘язаними будь-якою умовою, відповідно до якої вони домовилися, та
практикою, яку вони визначили у своїх відносинах (ч. 1 ст. 9). У випадку
відсутності інших умов домовленостей вважається, що усі сторони мали на
увазі застосування до їх договору чи до його укладення умови, про яку вони
знали чи мали знати і яка є загальновідомою у сфері міжнародної торгівлі (ч.
2 ст. 9) [5]. Слід зазначити, що дана Конвенція виступає важливим
механізмом в правових системах держав-учасниць. Конвенція у будь-яких
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випадках має пріоритет перед іншими нормативними актами державучасниць щодо відносин контракту купівлі-продажу.
Відповідно до статті 1 Конвенції 1980 року, вона застосовується до
контрактів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства
яких розташовані в різних державах: коли ці держави є Договірними
державами або коли згідно з нормами

міжнародного приватного права

застосовано право Договірної держави [5]. Та обставина, що комерційні
підприємства сторін розміщені в різних державах, не береться до уваги,
якщо це не випливає ні з договору, ні з ділових відносин або обміну
інформацією між сторонами, що мали місце до чи в момент його укладення.
Ані національна належність сторін, ані їх цивільний чи торговельний
статус, ані цивільний чи торговельний характер договору не беруться
до уваги при визначенні застосовності цієї Конвенції [5]. Дана Конвенція
регулює лише укладення контрактів купівлі-продажу та ті права й обов‘язки
продавця і покупця, які випливають з такого договору. Зокрема, оскільки
інше безпосередньо не передбачено Конвенцією, вона не стосується: a)
дійсності самого договору, чи яких-небудь його положень, чи будь-якого
звичаю; b) наслідків,

які

може мати договір щодо права власності на

проданий товар [5].
При

тлумаченні Конвенції 1980 р. належить

враховувати її

міжнародний характер та необхідність сприяти досягненню однакового її
застосування й додержання сумлінності в міжнародній торгівлі. Питання, що
стосуються
ній

не

принципів,

предмета регулювання цієї Конвенції,
вирішені,
на

яких

які безпосередньо в

підлягають розв‘язанню відповідно до загальних
вона ґрунтується, за умови відсутності таких

принципів – згідно з правом,

застосованим відповідно до норм

міжнародного приватного права [5].
Сторони пов‘язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домовилися,
та практикою, яку вони встановили у своїх відносинах. За відсутності інших
домовленостей вважається, що сторони мали на увазі застосування до їх
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договору чи до його укладення звичаю, про який вони знали чи мали
знати і який в міжнародній торгівлі
додержується

сторонами

широко

відомий

і

постійно

в договорах такого роду і відповідній галузі

торгівлі [5].
Важливим

міжнародно-правовим

договором,

що

регулює

правовідносини в сфері укладання та виконання зовнішньоторговельних
контрактів, є Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівліпродажу товарів від 14 червня 1974 року (далі – Конвенція про позовну
давність, 1974 р.) [6]. Дана

Конвенція визначає умови, за яких вимоги

покупця та продавця один до одного,

що

випливають

з

договору

міжнародної купівлі-продажу товарів або пов‘язані з його порушенням,
припиненням або недійсністю,

не можуть бути задоволені

внаслідок

закінчення певного періоду часу. Такий період часу надалі іменується
«строком позовної давності». Предметом регулювання цієї Конвенції не є
строки, протягом яких одна з сторін може набути або здійснити своє право на
вимогу лише за умови, що вона буде зобов‘язана направити повідомлення
іншій стороні, або вчинить будь-які дії, відмінні від порушення проведення
розгляду спору. Ця Конвенція застосовується лише у тих випадках, коли
комерційні підприємства сторін

договору міжнародної купівлі-продажу

товарів у момент його укладення перебувають у Договірних державах.
Оскільки ця Конвенція не передбачає інше, вона застосовується незалежно
від

права,

яке

могло

б

підлягати застосуванню на підставі норм

міжнародного приватного права. Ця

Конвенція не застосовується у тих

випадках, коли сторони договору купівлі-продажу в ясній формі виключили
її застосування [6].
Відповідно до умов Конвенції про позовну давність, 1974 р. строк
позовної давності встановлюється у чотири роки. Початок перебігу строку
позовної давності не відкладається через те, що одна сторона може бути
зобов‘язана направити іншій стороні повідомлення, згадане в пункті 2 статті
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1, або в арбітражній угоді міститься умова, згідно з якою до ухвалення
арбітражного рішення не виникає жодного права на вимогу [6].
У травні 1989 році Європейський парламент прийняв Резолюцію, в якій
підкреслювалася

важливість

гармонізації

приватного

права

та

рекомендувалася підготовка Загальноєвропейського кодексу приватного
права. Перша частина Кодексу, підготовлена Комісією з уніфікації
контрактного права ЄС і прийнята Європарламентом у 1994 році має назву
«Принципи

європейського

контрактного

права» (далі –

Принципи).

Принципи визначаються як загальні норми договірного права ЄС (п. 1 ст.
1.101). Принципи застосовуються коли сторони або домовилися, що до
їхнього

контракту

застосовуються

«загальні

принципи

права»,

«lex

mercatoria»; або не визначили систему або норми права, що застосовуються
до їхнього договору, а також у випадку незрозумілості системи або норм
права, що повинні застосовуватися (п. 2-4 ст. 1.101) [1, с.125]. Lex mercatoria
(закони торгівлі) – правила, що складаються в торговельній практиці.
Особливе значення цих правил пояснюється тим, що ані внутрішнє, ані
міжнародне право не в змозі забезпечити належний рівень регулювання
міжнародних торговельних зв‘язків. Роль цих правил підсилюється в міру
розвитку і ускладнення міжнародних торговельних відносин. Їхньому
виокремленню сприяє, перш за все, арбітражна практика. Значну роль у їх
формуванні грають наразі такі міжнародні органи, як Міжнародна торгова
палата та Європейська економічна комісія ООН, а також професійні
неурядові організації в галузі міжнародної торгівлі [1, с. 126].
Чинна редакція Принципів складається із дев‘яти глав: 1. Загальні
положення; 2. Укладення договору; 3. Повноваження агентів; 4. Умови
дійсності договору; 5. Правила тлумачення; 6. Зміст договору та наслідки
його укладення; 7. Виконання договору; 8. Невиконання договору та загальні
засоби правового захисту; 9. Спеціальні засоби правового захисту при
невиконанні договору. У майбутньому планується доповнити структуру
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главами, присвяченими відступленню вимоги та визнанню боргу, позовній
давності, складним процентам, зарахуванню [1, с. 125].
Принципи підкреслюють роль національних звичаїв як важливого
джерела регулювання відносин купівлі-продажу та інших контрактів.
Відповідно до ст. 1.105 Принципів «сторони договірних відносин пов‘язані
будь-яким звичаєм, стосовно якого вони домовилися, та практикою, яку вони
встановили між собою. При відсутності прямої домовленості сторони
вважаються пов‘язаними звичаєм, що як правило застосовується особами в
тій же ситуації, що і сторони. Винятком є випадки, коли застосування такого
звичаю є недоцільним» [9, с. 125].
Головна особливість Принципів європейського контрактного права
полягає в тому, що вони є правилами, передбаченими для використання
учасниками міжнародних договірних відносин за їх волевиявленням. Цей
документ не потребує жодного схвалення або затвердження державою.
Принципи застосовуються до міжнародного комерційного контракту за
умови, що його учасники погодяться регулювати свої відносини цим
зведенням

правил.

Таким

чином,

українські

підприємці

можуть

використовувати дані Принципи у своїх правовідносинах із іноземними
контрагентами, включивши їх до свого контракту. Принципи можуть також
слугувати зразком при кодифікації українського договірного (контрактного)
права [9, с. 125].
Важливим

нормативним

документом

у

процесі

регулювання

міжнародних договірних відносин є «Принципи міжнародних комерційних
контрактів

УНІДРУА

(UNIDROIT)»

(далі

–

Принципи

УНІДРУА).

Відповідно до ст. 1 даного документу, сторони вільні вступати в договір і
визначати його зміст. Принципи УНІДРУА не встановлюють жодних вимог
про те, що договір повинен бути укладений або підтверджений у письмовій
формі. Його існування може бути доведено будь-яким способом, включаючи
свідчення. Належно укладений договір є обов‘язковим для сторін. Він може
бути змінений або припинений тільки відповідно до його умов або за згодою
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сторін або іншим чином згідно з чинними Принципами. Жодні норми цих
Принципів

не

обмежують

застосування

обов‘язкових

(імперативних)

положень національного, міжнародного або наднаціонального утворення, що
підлягають застосуванню в силу відповідних норм міжнародного приватного
права [15].
Що стосується нормативно-правових актів України, то основним
документом

у

сфері

правового

регулювання

зовнішньоторговельних

контрактів є Цивільний кодекс України, 2003 року [10] (далі – ЦКУ).
Відповідно до статті 6 ЦКУ сторони мають право врегулювати у договорі,
який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не
врегульовані цими актами, а також можуть відступити від положень актів
цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.
Переважна більшість цивільно-правових норм, які визначають умови
контрактів, має диспозитивний характер, тобто сторони в договорі можуть
відступити від положень закону і врегулювати свої відносини на власний
розсуд [10].
Поряд із ЦКУ джерелами правового регулювання договірних відносин є
також інші закони та кодифіковані акти. У низці випадків ЦКУ сам указує,
які закони підлягають застосуванню до відповідних

правовідносин.

Наприклад, відповідно до п. 3 ст. 698 ЦКУ до відносин за договором
роздрібної

купівлі-продажу

за

участю

покупця-фізичної

особи,

не

врегульованих Цивільним кодексом, застосовуються законодавство про
захист прав споживачів [10, с. 107; 12]. Насамперед, мається на увазі Закон
України «Про захист прав споживачів» та інші. Окрім того, до джерел
правового регулювання відносяться Земельний кодекс України, який містить
норми що регулюють оренду земельних ділянок, Господарський кодекс, що
встановлює особливості договірних відносин у сфері господарювання, а
також Повітряний кодекс, Кодекс торговельного мореплавства та інші [11, с.
55].
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Відповідно до статті 39 Господарського кодексу (далі – ГКУ), якщо
чинним міжнародним договором, згоду на обов‘язковість якого надано
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що є в
законодавстві України про захист прав споживачів, то застосовуються
правила міжнародного договору. Також у статті 50 ГКУ вказується, що у
разі якщо чинним міжнародним договором, згоду на обов‘язковість якого
надано Верховною Радою України, встановлено інші правила щодо
підприємництва,
застосовуються

ніж

ті,

правила

що

передбачено

законодавством

України,

міжнародного

договору.

Правила

зовнішньоторговельних контрактів України, чинних на момент прийняття
Конституції України, застосовуються відповідно до Конституції України в
порядку, визначеному цими міжнародними договорами. Згідно п. 4 ст. 265
ГКУ сторони для визначення умов контрактів поставки мають право
використовувати

відомі

міжнародні

звичаї,

рекомендації,

правила

міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у
виключній формі цим Кодексом чи законами України. При цьому, відповідно
до статті 344 ГКУ, загальні умови розрахункових відносин з іноземними
державами визначаються міжнародними договорами. Порядок розрахунків і
ведення банківських рахунків встановлюється договорами, що укладаються
уповноваженими на це банками [11].
Законом
ідентифікується

України
місце

«Про

зовнішньоекономічну

зовнішньоторговельних

контрактів

діяльність»
у

процесі

здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктами господарювання на
території України. Відповідно до ст. 6 вищезазначеного Закону, суб‘єкти, які
є

сторонами зовнішньоекономічного договору

(контракту), мають бути

здатними до укладання договору (контракту) відповідно до цього та інших
законів України та/або закону місця укладання договору (контракту).
Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до
цього та інших законів України з урахуванням міжнародних контрактів
України. Суб‘єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту
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зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати
відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та
організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та
іншими законами України [12].
Відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право»
міжнародний

договір України – чинний міжнародний договір України,

згода на обов‘язковість якого надана Верховною Радою України.
Якщо міжнародним договором України передбачено інші правила,
ніж встановлені цим Законом, застосовуються правила цього міжнародного
договору [13]. Право, що підлягає застосуванню

до

приватноправових

відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами
та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів,
зовнішньоторговельних контрактів України [13].
Одним із джерел правового регулювання зовнішньоторговельних
контрактів є звичаї ділового обороту. Так, звичаєм, що зафіксований у
відповідному документі, є Міжнародні правила інтерпретації комерційних
термінів, підготовлені Міжнародною торговою палатою у 1955 р. (далі –
Правила Інкотермс), що наразі діють у редакції від 2010 р. Такі звичаєві
норми використовуються при укладанні суб‘єктами підприємницької
діяльності України всіх форм власності контрактів, у тому числі
зовнішньоекономічних контрактів (контрактів), предметом яких є товари [11,
с. 56].
Обраний термін Інкотермс повинен відповідати товару, способу його
транспортування і, крім того, відображати, наскільки сторони мають намір
внести додаткові зобов‘язання, наприклад, зобов‘язання продавця або
покупця щодо організації перевезення або страхування. Пояснення до
кожного терміна містять інформацію, корисну для здійснення такого вибору.
Який би термін не був обраний, сторонам слід враховувати, що на
тлумачення їх договору можуть вплинути звичаї портів чи інших пунктів
[14].
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Окрім того, в силу загального дозволу сторони договору можуть
керуватися звичаями ділового обороту в загальному порядку, а саме – у тих
випадках, коли відповідна умова договору не визначена імперативною
нормою, домовленістю сторін або диспозитивною нормою [11, с. 56].
Також
регулювання

варто

відмітити

основні

зовнішньоторговельних

сучасні

особливості

контрактів.

правового

Зокрема,

досить

актуальним є питання правового регулювання зовнішньоторговельних
контрактів у сфері електронної комерції.
На думку О.О. Стахєєвої, при вирішенні питань щодо правового
регулювання електронної комерції, не слід забувати, що особливістю
правовідносин, які мають бути врегульованими, є те, що вони здебільшого
мають екстериторіальний характер [13].
Поряд з нормотворчою діяльністю ООН у формуванні міжнародного
права у сфері електронної торгівлі активну участь бере і Європейський союз,
в рамках якого у 1998 році була прийнята Директива «Про деякі аспекти
електронної торгівлі на внутрішньому ринку» [13]. Основним завданням
даної

Директиви

є

забезпечення

умов

належного

функціонування

міжнародної електронної комерції між державами-членами ЄС. У порівнянні
з Типовим законом ЮНСІТРАЛ, дана Директива є досить об‘ємним
документом, що визначає правове регулювання значного кола суспільних
відносин у сфері електронної торгівлі. Крім загальних положень, ця
Директива документ містить комплекс норм, які більш детально регулюють
окремі

аспекти

електронної

торгівлі.

Крім

названих

документів,

Європейським Союзом прийнято низку інших актів, спрямованих на
регулювання електронної комерції, серед яких: Директиви ЄС «Про
електронну торгівлю», «Про захист споживачів у випадку укладення
контрактів на відстані» і т. ін. [13].
22 травня 2003 року Верховною Радою України було прийнято Закон
України «Про електронні документи та електронний документообіг», який
визначив поняття електронного документа та електронного документообігу,
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закріпив світові тенденції щодо визнання юридичної сили електронного
документа,

вказав

на

права

та

обов‘язки

суб‘єктів

електронного

документообігу, їх відповідальність і т.ін.
У Законі був дотриманий функціонально-еквівалентний підхід до
розуміння електронного документа, запропонований Типовим законом
ЮНСІТРАЛ «Про електронну комерцію». Функціонально-еквівалентний
підхід ґрунтується на дослідженні цілей та функцій традиційних вимог до
складання документів на папері для того, щоб визначити, як дані цілі та
функції можуть бути досягнуті або виконані за допомогою методів, що
використовуються за електронної передачі даних [13].
Висновки та пропозиції. Таким чином, хоч Україна й докладає
відповідних зусиль у напрямі вироблення норм, які б регулювали електронну
комерцію, але все ж таки національне законодавство потребує невідкладного
вирішення таких важливих питань, як: закріплення основ електронної
комерції

у

законодавстві

України,

подальший

розвиток

правового

регулювання електронної комерції з окремих її категорій у спеціальних
законах, внесення відповідних змін до чинного законодавства, яке стосується
питань електронного обміну даними, укладання угод у електронній формі та
багато іншого [13].
Отже, правове регулювання договірних відносин в сучасній юридичній
літературі визначається як вплив держави та суб‘єктів договірних відносин з
допомогою певних юридичних засобів на договірні відносини з метою їх
впорядкування у відповідності до потреб суспільства загалом та конкретних
суб‘єктів

зокрема.

Основними

міжнародно-правовими

актами,

що

регламентують правове регулювання зовнішньоторговельних контрактів, є:
Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, 1980 року,
Конвенція про право, що застосовується до міжнародного купівлі-продажу,
1955 року, Конвенція про позовну давність у договорах міжнародної купівлі
продажу товарів, 1974 року тощо. Крім того, до числа джерел правого
регулювання у цій сфері слід віднести також торгові звичаї ―lex mercatoria‖,
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Принципи європейського контрактного права, Правила Інкотермс, Принципи
УНІДРУА. Основними нормативно-правовими актами України у сфері
правового регулювання зовнішньоторговельних контрактів є Цивільний
кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України «Про
зовнішньоекономічну діяльність», «Про міжнародне приватне право» та інші.
На нашу думку, в сучасних умовах важко виробити правові норми, які б
могли завжди «реагувати» на технологічні зміни у сфері міжнародних
електронних операцій купівлі-продажу. Саме тому вбачається, що попри
необхідність чіткої регламентації та встановлення конкретних термінів для
уникнення полеміки у застосуванні понять, все ж не слід вичерпно
прописувати певні категорії, які б не підлягали гнучкій зміні та тлумаченню у
майбутньому.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Агафонова Н.В.,
кандидат юридичних наук,
народний депутат України
УДК 342:340.111.5

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: УРОКИ ПЕРШОГО
ПЕРІОДУ (1990-1996 РР.)
У статті досліджується важливий період конституційної реформи 1990-1996
років. Наголошується, що успішність проведення конституційної реформи сьогодні
значною мірою залежить від засвоєння уроків минулих її періодів, і, особливо, врахування
позитивного досвіду та помилок. Аналізується діяльність створеної у 1990 році першої
Конституційної комісії та досліджується розроблена нею Концепція нової Конституції
України. Аналізується та оцінюється Конституційний Договір між Президентом
України і Верховною Радою України 1995 року. Наголошується, що прийняття
Конституції України 1996 року стало визначальною подією.
Ключові слова: Конституція України, конституційна реформа, конституційна
комісія, конституційний період.
Агафонова Н.В. Конституционная реформа в Украине: уроки первого периода
(1990-1996 гг.)
В статье исследуется важный период конституционной реформы 1990-1996
годов. Отмечается, что успешность проведения конституционной реформы сегодня в
значительной степени зависит от усвоения уроков прошлых ее периодов, и, особенно,
учета положительного опыта и ошибок. Анализируется деятельность созданной в 1990
году первой Конституционной комиссии и исследуется разработанная ею Концепция
новой Конституции Украины. Анализируется и оценивается Конституционный Договор
между Президентом Украины и Верховной Радой Украины 1995 года. Отмечается, что
принятие Конституции Украины 1996 года стало определяющим событием.
Ключевые слова: Конституция Украины, конституционная реформа,
конституционная комиссия, конституционный период.
Agafonova N.V. Constitutional reform in Ukraine: lessons of the first period (19901996 years)
This paper examines the important period of constitutional reform during 1990-1996
years. It is noted that the success of the constitutional reform today is largely dependent on the
learning of the lessons of past periods, and especially taking into account the positive experience
and mistakes. Analyzes the activities of established in 1990 first Constitutional Commission and
investigated the developed by this Commission concept of the new Constitution of Ukraine.
Analyzed and evaluated the Constitutional Agreement between the President of Ukraine and the
Verkhovna Rada of Ukraine of 1995. Emphasized the importance of the Constitution of Ukraine
of 1996.
Keywords: Constitution of Ukraine, constitutional reform, the constitutional commission,
the constitutional period.
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Перманентний характер конституційних перетворень і постійні
конституційні кризи в Україні стали свідченням відсутність консенсусу у
суспільстві щодо проекту життєустрою та конституційної моделі Української
держави. На порозі чергового періоду конституційних трансформацій в
Україні корисним видається ще раз проаналізувати перебіг першого періоду
конституційної реформи.
Успішне проведення конституційної реформи сьогодні значною мірою
залежить від засвоєння уроків минулих її періодів, і, особливо, врахування
позитивного

досвіду

та

помилок,

допущених

у

перший

період

конституційних трансформацій в Україні, протягом 1990 – 1996 рр.
Початок першого періоду конституційної реформи в України, як
відомо, визначила доленосна для Української держави історична подія прийняття Декларації про державний суверенітету України від 16 липня 1990
р. та остаточне набуття Україною незалежності у 1991 р.
На той час в державі була чинною Конституція (Основний Закон)
Української РСР 1978 р., до якої з 1989 р. до ухвалення Акта проголошення
незалежності України від 24 серпня 1991 р. вже було внесено зміни, якими,
зокрема виключено ст. 6 про керівну та спрямовуючу роль КПРС, зупинено
дію другої глави про економічну систему, запроваджено інститут Президента
України, Конституційний Суд України.
Фактично Українська РСР вже перетворилася на суверенну державу
Україна, для якої вкрай важливо було створити нову конституцію. Офіційно
це було визначено вже у Декларації про державний суверенітет України, в
останньому розділі якої утверджувалось, що Декларація є основою для нової
Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні
міжнародних угод.
24

жовтня

1990

р.

Верховною Радою

УРСР

була

утворена

Конституційна комісія (Комісія з розробки нової Конституції Української
РСР) на чолі з тодішнім Головою Верховної Ради УРСР Л.М. Кравчуком [1]
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(після

обрання

Л.М.

Кравчука

Президентом

України

співголовою

Конституційної комісії став І.С. Плющ). Зазначеною Комісією була
розроблена Концепція нової Конституції України, яка була схвалена
Верховною Радою УРСР 19 червня 1991 року [2].
У Концепції були закріплені такі основні загальнометодологічні
принципи майбутньої Конституції України: нова Конституція Республіки має
ґрунтуватися на Декларації про державний суверенітет України, закріпити,
розвивати і конкретизувати її положення; через всю Конституцію мають бути
проведені ідеали правової держави; в центрі уваги нової Конституції має
бути людина як найвища соціальна цінність, її права і свободи та їх гарантії;
основним об'єктом конституційного регулювання мають бути відносини між
громадянином, державою і суспільством; Конституція має визначити
пріоритет загальнолюдських цінностей, закріпити принципи соціальної
справедливості, утвердити демократичний і гуманістичний вибір народу
України, чітко показати прихильність України загальновизнаним нормам
міжнародного права. Передбачалася також пряма дія норм нової Конституції,
жорсткий

механізм

її

змін

і

доповнень,

запровадження

інституту

конституційних законів. У Концепції також зазначалося, що в основу
майбутнього

конституційного

ладу

має

бути

покладений

принцип

народовладдя, який передбачає реалізацію влади народом-сувереном як
безпосередньо, так і через депутатів різних рівнів. Крім того, визнавалися
законодавчі повноваження народу, які він міг реалізовувати через
референдум, в тому числі через народну ініціативу.
«Водночас певним компромісом щодо волевиявлення громадян, які
проголосували за збереження СРСР, стало положення Концепції про
соціалістичний вибір народу. В подальшому деякі принципові положення
Концепції, зокрема про форму державного правління, про визнання України
національною республікою, про можливість входження України до складу
СНД тощо коригувалися, але більшість концептуальних положень були
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втілені в наступних конституційних актах і Конституції України 1996 р.»[3,
с.101].
На основі цієї Концепції Конституційною Комісією було підготовлено
перший проект Конституції України, який було винесено на всенародне
обговорення [4]. У цьому проекті були закріплені основні принципи
демократичної держави, яку безпосередньо визначено демократичною,
правовою, соціальною, утверджено людину як найвищу цінність, пріоритет
прав і свобод людини і громадянина, відповідальність держави перед
людиною і громадянським суспільством, народний суверенітет, верховенство
права, розподіл влади, економічний, політичний і ідеологічний плюралізм.
Проект закріплював президентську форму правління (Президент - глава
держави і глава виконавчої влади), містив два варіанти структури парламенту
-

Національних

зборів

(дво-

і

однопалатний),

унітарну

форму

територіального устрою.
Заслуговують на увагу з точки зору забезпечення демократичної
державності положення першого проекту Конституції України щодо
виборчого права, зокрема періодичність проведення виборів до парламенту,
вільність і рівноправність у висуненні кандидатів, рівність можливостей для
всіх кандидатів, контроль за джерелами фінансування і витратами на виборчу
кампанію (ст. 118, 120 Проекту). З погляду сучасних реалій в Україні
заслуговують на увагу норми Проекту про обов‘язковість проведення
референдуму для вирішення питань входження Україні у міждержавні союзи
і військово-політичні об‘єднання.
За час всенародного обговорення проекту Конституції (15 липня – 1
грудня 1992 р.) до конституційної комісії надійшло близько 50 тисяч
зауважень і пропозицій. За результатами опрацювання зауважень та
пропозицій було створено проект Конституції (проект в офіційній редакції
від 27 травня 1993 р.), що був переданий на розгляд Верховної Ради України,
після якого другий проект Конституції існував в редакції від 26 жовтня
1993 р.
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Проект Конституції України у редакції від 26 жовтня 1993 р., як
відзначається у науковій літературі, містив у собі положення, що відіграли
значущу роль у становленні вітчизняного конституціоналізму. Щонайперше
це стосується розділу про права і свободи людини і громадянина, принципи
правового статусу людини в громадянина в Україні, що було інноваційним і
прогресивним щодо формування сучасного українського конституціоналізму
[5, с. 423].
М.В. Цвік зазначав, що проект Конституції України у редакції від 26
жовтня 1993 р. відповідав усім вимогам, необхідним для затвердження
Конституції. Він мав належну якість, підтверджену багатьма експертизами
вітчизняних та зарубіжних науковців та ряду авторитетних організацій,
зокрема Венеціанської комісії, Світового конгресу українських юристів; були
відсутні законні підстави, які заважали б його розгляду Верховною Радою; у
конституційному

процесі

брали

участь

головні

політичні

сили

та

громадськість України, що свідчить про демократизм процедур розроблення і
попереднього

всенародного

обговорення

та

позитивне

ставлення

громадськості до змісту. Все це приводить до висновку про існування на той
час можливості та доцільності негайного прийняття нової Конституції [6,
с.113-114].
Попри належний конституційний процес і демократичний зміст
проекту Конституції України від 26.10.1993 р., він так і не був впроваджений
у життя. Цьому завадила відсутність консенсусу між політичними силами
уособленими Президентом України і Парламентом України та передвиборчі
перегони, які відсунули конституційний проект на друге місце.
Слід зауважити, що протягом 1991-1993 рр. активними учасниками
конституційної правотворчості були відомі в Україні вчені-юристи,
представники різних політичних партій, громадських організацій, громадяни
України. У цей період було розроблено низку проектів Конституції України,
зокрема, Проект Конституції (Основного Закону) України (підготовлений
Робочою групою у складі Г.О. Мурашина, В.Я. Тація, М.В. Цвіка, В.Ф.
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Погорілка, В.В. Копєйчикова та ін. (червень 1991 р.); Проект Конституції
України (Слов‘янський федеративний Гетьманат Київська Русь – Україна)
(1991 р.); Проект Конституції України (направлений Хмельницькою
облрадою депутатів з пояснювальною запискою Назарова В. у 1992 р.);
Проект Конституції України (за авторством Володимира Золотарьова,
Дмитра Джангірова, Володимира Тимохіна (1992 р.); Проект Конституції
України (підготовлений Сержем Волконським у 1992 р.); проект Конституції
України в редакції 27 травня 1993 р. (підготовлений авторським колективом
у складі Козюбри М.І., Копєйчикова В.В., Мацюка А.Р., Тихонової Є.А.,
Цвіка М.В., Юзькова Л.П. та інших); Проект Конституції України
гуманітарного екуменічного дослідницького Фонду «РАХ» (підготовлений
Андрієм Домбровським у 1993 р.); Проект Конституції України Перехідного
періоду (підготовлений Лідією Приходько у 1993 р.); Проект Конституції
(Основного

Закону)

України

(підготовлений

Конгресом

Українських

Націоналістів у 1994 р.) та ін. [7].
Паралельно з роботою над проектом нової Конституції України
продовжувалася робота по адаптації Конституції України (1978р.) до потреб
суверенної держави. Законом про внесення змін та доповнень до Конституції
УРСР 1978 р. від 14.02.1992 р. з тексту Конституції були виключені статті
щодо предметів відання Української РСР та норми щодо захисту суверенних
прав УРСР Союзом РСР. Оновлена Конституція України 1978 р.
закріплювала систему органів державної влади, зокрема законодавча влада
уособлювалась Верховною Радою України у складі 450 народних депутатів;
главою держави і главою виконавчої влади визначався Президент України.
На реалізацію положень оновленої Конституції України 1978 р. були
прийняті такі важливі та необхідні закони, як «Про Президента Української
РСР» (1990), «Про правонаступництво України» (1991), «Про статус
народного депутата України» (1992), «Про місцеві Ради народних депутатів,
місцеве і регіональне самоврядування» (1992), «Про прокуратуру» (1991),
«Про громадянство» (1991), «Про судоустрій України» (1992) та ін.
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Незважаючи на кардинальні зміни Конституції України 1978 р. і
стрімкий розвиток конституційного законодавства, «ця конституція, - як
зазначав А.П. Заєць, - не виконувала функції утримання державної влади не
тільки з формальних позицій, а й з погляду її функціонування, оскільки
жодний з проголошених принципів державності не спирався на необхідні
правові засоби реалізації» [8, с. 70]
Новий етап першого періоду конституційної реформи в Україні
розпочався після завершення дострокових парламентських і президентських
виборів (10 листопада 1994 р.) та продовжувався до 8 червня 1995 р. В той
час розроблення проекту Конституції України здійснювалось оновленим
складом Конституційної Комісії, очолюваної Президентом України Л.Д.
Кучмою та Головою Верховної Ради України О.О. Морозом.
Водночас у цей період було підготовлено низку альтернативних
конституційних проектів вченими і політиками. Протягом грудня 1994 р. –
червня 1995 р. проекти нової Конституції України були розроблені
Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Українською
академією внутрішніх справ, фракцією комуністів у Верховній Раді України,
Всеукраїнським товариством «Прометей», Християнсько-демократичною
партією, Конгресом націоналістів України [7].
Основні дискусії наукового і політичного загалу в той час точилися
навколо питань про форму правління (повноваження Президента України і
Парламенту України) та взаємовідносини центру і регіонів.
Паралельно з підготовкою проекту нової Конституції України
продовжувалося внесення змін до чинної на той час Конституції (1978 р.).
Наслідком численних і неузгоджених змін до Конституції постала ситуація
конституційної невизначеності, що сприяло загостренню політичної кризи.
Розв‘язанню цієї політичної кризи мав би сприяти, укладений 8 червня 1995
р. Конституційний Договір між Президентом України і Верховною Радою
України про організацію державної влади та місцевого самоврядування на
період до прийняття нової Конституції України [9].
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Укладення Конституційного договору, на думку І.А. Тимченка, можна
розцінювати як пік політичного протистояння в системі державних органів,
їх вознесіння над народом і певною мірою відсторонення народу від участі у
вирішенні ключових питань конституційного розвитку держави [10, с.7].
Даючи оцінку цьому Договору В. Шаповал та А. Корнєєв зазначали, що
це був не тільки юридичний, а й політичний документ, появу якого
викликали особливості гострої, небезпечної для самого існування держави
ситуації у суспільстві. «Але така угода двох вищих органів держави, на
укладення якої вони не мали повноважень, за своїм характером була
об‘єктивно протиконституційною. Верховна Рада і Президент були не
«суверенними», а конституційними органами влади, і як такі не могли
укладати між собою договори за власною волею. Тому в тексті
Конституційного Договору немає жодного посилання на конкретні правові
норми, а лише сформульоване положення, за яким сторони «є суб‘єктами
конституційного права» і діють «на основі доброї волі Сторін, взаємних
поступок

та

компромісу».

запроваджувалось

До

нормативне

того

ж

Конституційним

регулювання

відносин

Договором
державного

владарювання при фактичному зупиненні дії відповідних положень чинної
Конституції, які при цьому не скасовувалися. Реально більшість народних
депутатів і Президент, об‘єднавшись, виступили в ролі «суверенного
верховного правителя», котрий встановив, як має здійснюватися державна
влада в Україні, що є феноменом у практиці сучасного конституціоналізму. З
іншого боку, значення Конституційного

Договору для прискорення

конституційного процесу в Україні було на той час безумовно позитивним.
Його підписанням завершився багатомісячний, фактично конкурентний
конституційному процес, який відволікав увагу і час керівників держави,
інших осіб, причетних до опрацювання проекту Конституції, звужуючи
таким чином можливості зосередження їх зусиль на виконання саме такого
завдання. Водночас, у Конституційному Договорі визнавалось за необхідне
«створення належних умов для прискорення та успішного завершення
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конституційного процесу в Україні з тим, щоб прийняти нову Конституцію
України в строк не пізніше одного року з дня підписання цього
Конституційного Договору». Конституційний Договір містив положення
щодо обмеження його дії у часі – до прийняття нової Конституції, і це також
вимагало активізації діяльності Конституційної комісії» [11, с.13].
Венеціанською комісією у Висновку щодо поточного конституційного
стану в Україні після прийняття Конституційного договору між Президентом
України і Верховною Радою України про організацію державної влади та
місцевого самоврядування на період до прийняття нової Конституції України
зазначалося, що текст Конституційного Договору має ознаки перехідного
періоду, тому у багатьох аспектах є кроком уперед, однак зміст майбутньої
Конституції України повинен мати більш стабільні та принципові
положення,

зокрема:

положення

про

права

людини

повинні

бути

узгодженими з міжнародними стандартами у цій сфері; положення основного
закону повинні гарантувати незалежність судової системи, а судові функції
мають бути покладені виключно на судові органи; повноваження прокурорів
мають бути обмежені та відповідати західноєвропейським правовим
стандартам; необхідно закріпити більш стабільні норми, які не можуть
змінюватися учасниками політичних процесів в односторонньому порядку
[12, с.15-26].
Все ж Конституційний договір на той час відіграв певну позитивну
роль, оскільки

сприяв

активізації конституційної

правотворчості

та

консолідації суспільства щодо формування правової держави в Україні.
З того часу конституційний процес вступив в активну фазу. У липні
1995 р. розпочала роботу Робоча група (з числа фахівців у галузі
конституційного права) з підготовки проекту нової Конституції України. У
листопаді 1995 р. Конституційною Комісією України була створена ще одна
робоча група з підготовки проекту Конституції України для доопрацювання
проекту, розробленого попередньою робочою групою. Результатом її роботи
став проект Конституції України в редакції 15 листопада 1995 р., який було
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схвалено Конституційною Комісією України 23 листопада 1995 р. Означений
проект Конституції із зауваженнями та пропозиціями членів Конституційної
Комісії

був

переданий

на

розгляд

Верховної

Ради

України.

Для

доопрацювання проекту Конституції України Верховною Радою України
було створено Тимчасову спеціальну комісію [13].
За

результатами

розгляду

Верховною

Радою

України

проект

Конституції України був визнаний невідкладним та прийнятим у першому
читанні [14].
Суперечності між Президентом України і Верховною Радою України
сприяли

прискоренню

конституційного

процесу.

Ситуація

особливо

загострилася 26 червня 1996 р., коли Рада національної безпеки України і
Рада регіонів при Президентові України заявили про неможливість
подальших зволікань із прийняттям нової Конституції України, оскільки такі
зволікання вкрай негативно позначаються на соціально-економічній ситуації
в державі. Тож для розгляду проекту Конституції України у другому читанні
27 червня 1996 р. Верховною Радою України було прийнято спеціальну
процедуру [15]. На основі цієї процедури після 24 годин безперервної роботи
парламент України 28 червня 1996 р. прийняв і увів в дію Конституцію
України. Таким чином було створено об‘єктивно необхідну правову основу
функціонування і розвитку держави та суспільства.
Ця подія стала на тоді найбільш значущим здобутком українського
конституціоналізму. Конституція України стала першим загальновизнаним у
світі вітчизняним Основним Законом суверенної Української держави, в
якому вже по новому визначалися основи суспільного і державного ладу,
права і свободи людини і громадянина, порядок організації і функціонування
органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Нова
Конституція

України

визначили

й

основні

напрями

розвитку

конституційного права України.
Конституція отримала в цілому позитивну оцінку Венеціанської
комісії. Так, у висновку Венеціанської комісії (1997 р.) щодо Конституції
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1996 р. зокрема відзначалося, що «хоча Конституцією запроваджується
сильна виконавча влада під керівництвом потужного Президента, разом з тим
присутні стримування і противаги, що має запобігти зверненню до
авторитарних рішень. Принцип верховенства права також чітко відображено
в тексті Конституції. Створення демократичного місцевого самоврядування,
а також важлива роль, відведена Конституційному Суду, має сприяти
створенню демократичної культури в Україні". Комісія також відзначила, що
"ряд положень Конституції залишаються незадовільними з юридичної точки
зору. Ці недоліки мають політичні причини і можуть бути пояснені тим, що
це було необхідно для досягнення політичного компромісу задля ухвалення
Конституції».
Комісія закликала Україну взяти до уваги її висновки, а також
відповідні стандарти Ради Європи при реалізації положень Конституції, й
зазначила, що Конституція повинна пройти перевірку на практиці, а складна
економічна ситуація в Україні може затримати повне здійснення нових
принципів і поставити під загрозу реалізацію позитивних досягнень тексту.
Тож, на думку Венеціанської комісії, особлива увага влади повинна бути
приділена

прийняттю законодавства,

яке

забезпечить,

що

перехідні

положення Конституції не призведуть до використання елементів старої
системи протягом значного періоду часу [16].
Конституцією України на реалізацію її положень передбачалась
необхідність прийняття близько 50 законів. Конституція України у 1996 р.
дала старт законодавчому процесу, спрямованому на конституціалізацію
законодавства. Але цей етап конституційного розвитку не був реалізований
повною мірою до чергових змін Конституції України у 2004 р., а отже
правовий потенціал Основного Закону України зразка 1996 р. залишився не
розкритий.
Підсумовуючи викладене, відзначимо основні риси конституційного
процесу першого періоду. У період 1990-1996 рр. конституційна реформа в
Україні відбувалася у двох напрямах: удосконалення Конституції України
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1978 р. та вироблення проекту нової Конституції України. Поза всяким
сумнівом головним здобутком цього періоду стало прийняття Конституції
України 1996 р., яка дала старт формування в Україні справжнього
конституціоналізму.
Основними суб‘єктами конституційної реформи по обох напрямах були
політичні сили уособлені Президентом України і представлені у парламенті.
При цьому перший напрям конституційної реформи реалізовувався поза
будь-яким впливом суспільства та його інституцій. А в процесі підготовки
проекту нової Конституції, хоча до нього і були залучені громадськість і
наукове експертне середовище і, що слід особливо позитивно відзначити,
неодноразово проводилося всенародне обговорення проектів, але низка
слушних пропозиції, спрямованих на забезпечення демократизації державної
влади, не дуже бралися до уваги офіційними інституціями і поступово від
проекту до проекту їх зміст все більше вихолощувався. Як результат,
принцип народного суверенітету і народовладдя у Конституції України (1996
р.) має значною мірою декларативний зміст.
Ще один негативний аспект першого конституційного періоду полягає
у перенесенні з радянського минулого на український конституційний ґрунт
правового нігілізму і знецінення знань про конституцію, її природу та
сутність не лише як основного закону держави, але й символу демократичної
державності, акту установчої влади народу.
У цей конституційний період утвердилася практика превалювання
політики над правом, політичної доцільності над правовою необхідністю і
верховенством права, яка надалі стала «нормою» конституційного процесу
та, як не прикро, досі «править бал» у конституційній правотворчості.
Сьогодні

вкрай

важливо

використати

позитивний

досвід

конституційного процесу першого періоду та уникати його помилок. Це
дозволить забезпечити легітимність конституційного процесу і легітимність
державної влади в Україні, що вкрай важливо в цей складний час – час
випробування державності України.
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті досліджено теоретичні питання щодо реформації Служби безпеки
України. На жаль, питання статусу СБУ сповнене суперечностей і потребує окремого
законодавчого врегулювання. Основними елементами реформи визнаються військова
реформа, реформа поліції, розвідки, судова реформа, реформа пенітенціарної системи, а
також вжиття заходів, спрямованих на посилення цивільного управління та
демократичної підзвітності апарату сектору безпеки.
Ключові слова: Служба безпеки України, правоохоронні органи, діяльність,
функції, статус, реформа, сектор безпеки.
In the article the theoretical issues of reformation of the Security Service of Ukraine.
Unfortunately, the status of the SBU is full of contradictions and requires a separate legislative
regulation. The main elements of the reform recognized military reform, police, intelligence,
judicial reform, reform of the penitentiary system and measures to strengthen civilian control
and democratic accountability of the security sector staff.
Keywords: Security Service of Ukraine, law enforcement activities, functions, status,
reform the security sector.

Метою цієї статті є дослідження проблем діяльності Служби безпеки
України та шляхи їх вирішення.
Окреме місце в системі правоохоронних органів посідає Служба
безпеки України внаслідок специфічного кола питань, що належать до її
юрисдикції, та її широких можливостей, які можуть бути використані як для
утвердження

права

і

забезпечення

державної

безпеки,

так

і

для

неправомірного захисту інтересів окремих політичних акторів.
Враховуючи таку специфіку діяльності, СБУ, за логікою речей, має
виділятися з поміж інших правоохоронних органів. Однак, у цьому питанні
можна спостерігати ряд проблем. Саме поняття правоохоронний орган за
роки незалежності України так і не було чітко визначене законодавчо.
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Діяльність спецслужб зазвичай полягає у контррозвідувальній протидії
розвідувальній діяльності, а також боротьбі з організованими з-за кордону
антидержавними проявами, а також різного роду рухами, що мають
антиконституційну спрямованість. Все це специфічні функції, які значно
відрізняються від функцій міліції. З цього випливає, що повноваження
спецслужб також мають бути специфічними. Зокрема, їм не повинні
надаватися такі поліцейські функції, як здійснення оперативно-розшукових
заходів, можливість проводити затримання, допити та інші (котрі мають
каральний характер), інакше це може призвести до надмірної концентрації
повноважень в одному потужному органі, подібному до радянського КДБ.
Отже, саме питання статусу СБУ сповнене суперечностей і потребує
окремого законодавчого врегулювання.
Враховуючи невизначеність у вітчизняному законодавстві таких понять
як сектор безпеки, орган сектору безпеки та інших, пов'язаних з ними, у даній
статті ці поняття використовуються у значеннях, що містяться у документах
ООН. Це стосується і терміну «реформа сектору безпеки». Зазначимо, що
хоча зміст цього терміну все ще знаходиться у стані розвитку, він широко
використовується у документах Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки. У
доповіді Генерального Секретаря про роль ООН у підтримці реформи сектора
безпеки (А/62/659) 23 січня 2008 р. звертається увага на те, що «сектор
безпеки» є широким терміном, який часто використовується для описання
структур, органів та співробітників, які відповідальні за забезпечення безпеки
у тій або іншій країні та за управління і нагляд у цій сфері.
Загальновизнаним є те, що сектор безпеки включає військові відомства,
правоохоронні органи, виправні установи, розвідувальні служби, а також
відомства, що відповідальні за охорону кордону, діяльність митниці та
цивільні надзвичайні ситуації. Щодо здійснення контролю та нагляду, то крім
державних органів, в якості складових сектору безпеки можуть розглядатись і
недержавні органи влади та групи громадянського суспільства [7]. В той же
час, як на це зауважено у вищеназваній доповіді, у світі не існує єдиної
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моделі сектору безпеки.
Держави та суспільства визначають та забезпечують безпеку з
урахуванням власних умов розвитку, існуючих традицій та потреб. Більш
того, із зміною цих умов та потреб можуть зазнавати змін і сектори безпеки
(їх складові, функції, організація управління, пріоритети тощо). Такі зміни, за
висновками експертів, відбуваються за двох головних причин: перша як
реагування на результати періодичних оглядів національної безпеки
(постійний процес вдосконалення), а друга як відповідь на конфлікт або
кризу, які загрожують захисту та безпеці населення або виявлені недоліки в
існуючих системах (зміни часто-густо мають радикальний характер). Бо
останнє десятиріччя в умовах активізації міжнародного тероризму багато
країн вдосконалюють концептуальні підходи до забезпечення національної
безпеки, правоохоронні органи та спецслужби наділяються додатковими
повноваженнями, посилюється їх правовий статус. Як приклад пошлемося на
досвід США щодо створення Міністерства внутрішньої безпеки, розробки
Стратегій контррозвідувальної діяльності США.
На думку американських дослідників, нові виклики і загрози, їх
активізація (насамперед, події 11 вересня 2001 р.) призвели до необхідності
переосмислення традиційних підходів до організації сектору безпеки.
Наголошується, зокрема, на пріоритетності ефективності та функціональної
координації у межах даного сектору [8].
Цікавим є і інший висновок дослідників, який полягає у тому, що, хоча
традиційні принципи розмежування військової і цивільної розвідувальних
служб можуть залишатися діючими, виокремлення зовнішньої і внутрішньої
розвідок та їх завдань, а також відділення розвідки від правоохоронних
органів і їх завдань, може бути вже менш однозначним [1]. Реформа сектору
безпеки — це процес оцінки, огляду та здійснення, а також контролю та
аналізу під керівництвом національних влад, мета якого створення
ефективної та підзвітної системи безпеки для держави та населення без будьякої дискримінації і при повній повазі прав людини і верховенства права [4].
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Як відмічалось у Заяві Голови Ради Безпеки на 5632-му засіданні Ради
Безпеки 20 лютого 2007 р. у зв'язку з розглядом Радою пункту «Підтримання
міжнародного миру і безпеки: роль Ради Безпеки у підтриманні реформи у
сфері безпеки» реформа у сфері безпеки «має бути таким процесом,
відповідальність за який несе сама країна і який заснований на конкретних
потребах та умовах цієї країни». Програмним можна вважати положення
Заяви, згідно з яким Рада Безпеки пропонує державам комплексно розробляти
свої програми реформ у сфері безпеки, з тим, щоб вони охоплювали
стратегічне планування, організаційні структури, управління ресурсами,
оперативні можливості, громадський контроль та ефективне управління [9].
Головними елементами реформи визнаються військова реформа,
реформа поліції, розвідки, судова реформа, реформа пенітенціарної системи,
а також вжиття заходів, спрямованих на посилення цивільного управління та
демократичної підзвітності апарату сектору безпеки. Вітчизняні фахівці,
адаптуючи наведені положення до українських реалій, виокремлюють у
структурі сектору безпеки України два взаємопов'язаних рівня стратегічне
управління та виконавчий рівень. Рівень стратегічного управління утворюють
Верховна Рада України, Президент України, Рада національної безпеки і
оборони України, Кабінет Міністрів України, а виконавча ланка включає:
Службу безпеки України; розвідувальні органи, органи МВС України,
Державну прикордонну службу, Збройні Сили України, Управління державної
охорони України, формування Міністерства з надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України [4].
Таким чином, важливою складовою сектору безпеки є Служба безпеки
України, яка відповідно до ст. 4 Закону України "Про основи національної
безпеки України" є одним із суб'єктів забезпечення національної безпеки
України. А згідно зі ст. 17 Конституції України та ст. 1 Закону "Про Службу
безпеки України" Службу безпеки визначено як державний правоохоронний
орган спеціального призначення, на який покладено забезпечення державної
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безпеки України.
Простежуючи історію створення та забезпечення функціонування СБУ
можна

зробити

висновок,

що

процес

реформування

є

постійною

компонентою її розвитку. Історія СБУ це постійний пошук її найбільш
ефективної та найбільш доцільної для умов України моделі (з урахуванням як
вітчизняних потреб, інтересів, традицій і здобутків, так і міжнародних
стандартів, досвіду розвитку подібних органів у зарубіжних країнах тощо). З
одного боку, це є цілком зрозумілим, бо еволюція поглядів, діалогу та
розуміння це завжди тривалий процес.
Однак, з іншого, дієвість сектору безпеки, всіх його складових, а у
загальному висновку і стан забезпечення національної безпеки України
залежить значною мірою від реалізації такого принципу державноуправлінської діяльності як стабільність (системи, сектору, органу, окремого
службовця). Саме тому, реформи, що вже проводяться, або започатковуються
(плануються)

мають

бути

надзвичайно

виваженими,

розробленими,

зрозумілими з точки зору їх мети, ресурсів, витрат, втрат, позитивних
результатів, впливу на інші системи і т.ін.
Маємо враховувати той факт, що реформаторські зміни це завжди
стресовий фактор дія будь-якої організації та її співробітників, бо
передбачають злам/зміну усталених традицій, відносин тощо. Всі ці
міркування стосуються і сучасного етапу реформування СБУ. Визначимось
щодо окремих умов та шляхів здійснення такого реформування, зосередивши
головну увагу на організаційно-правовому механізмі забезпечення цих умов.
За роки незалежності в Україні створено широку нормативно-правову базу,
яка регулює діяльність СБУ.
В той же час за сучасних умов вона потребує змін та вдосконалення.
Насамперед мова йде про необхідність уточнення правового статусу СБУ, її
організаційної структури, врегулювання порядку проходження Державної
служби співробітниками СБУ, їх правового та соціального захисту,
закріплення чинної системи контролю (у тому числі і громадського) та інше.
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Однак вирішення цієї сукупності надзвичайно важливих питань передбачає
вирішення подібних питань і щодо інших органів сектору безпеки. У даному
випадку ми повною мірою погоджуємося з тими фахівцями, які вважають, що
реформа СБУ, уточнення її правового статусу, місця в системі забезпечення
національної безпеки, завдань та функцій не може відбуватися у вакуумі,
вона можлива лише разом із реформою в цілому сектору безпеки, всіх його
складових на основі виваженої та збалансованої програми (концепції,
стратегії) реформування сектору безпеки.
Ще один висновок полягає у тому, що до цього часу ще не вироблено
жодних швидких способів створення ефективних і підзвітних органів
забезпечення безпеки. Розробка стратегій, структур і потенціалів потребує
багато часу. Особливо, якщо мова йде про комплексне запровадження як
процесуальних, так і інституційних змін. Крім того, реформа сектору безпеки
має бути можливою для реалізації з точки зору її кадрового забезпечення
(мається на увазі не тільки наявність потрібної компетенції, але й
формування готовності до її виконання), фінансового, матеріального та
іншого забезпечення.
Кожна реформа має створювати для її співробітників конкурентні у
порівнянні з минулими умови діяльності та якості життя в організації. І що є
не менш важливим реформаторські ініціативи і відповідно запроваджені
зміни мають позитивно сприйматись суспільством (тобто нас розуміють та
готові допомагати). У даному випадку мова йде про формування так званого
вихованого середовища, яке налаштоване на підтримку, участь, розуміння. Це
надзвичайно складна справа, яка потребує концентрованих зусиль, як власне
органів сектору безпеки, її співробітників, так і держави в цілому щодо
формування позитивного іміджу цих органів у суспільстві, зміни стереотипів
тощо. Це має бути все об'ємна державна політика, яка реалізується кожного
дня, сукупністю різноманітних форм та методів, на різних рівнях
функціонування суспільства.
Цікавий і плідний досвід щодо цього накопичений у розвинутих
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зарубіжних країнах від створення фільмів за участю найкращих акторів, що
спрямовані насамперед на створення позитивного образу безпекових органів
та їх співробітників, виділення для їх перегляду прайм-часу до розробки і
втілення в життя конкретних програм роботи з різними групами населення
(дітьми, людьми похилого віку, програми сусідської підтримки тощо) та
якості матеріалу для одягу службовців. Ще одне принципове положення
полягає в тому, що реформа не може бути ізольована від інших національних
програм реформ.
В той же час, наприклад, адміністративна реформа, що відбувається
зараз (її перший етап), торкнулась тільки окремих органів сектору безпеки,
тих, що мають статус центральних органів виконавчої влади і фактично
сектор безпеки у його цілісності залишився поза реформою. В той же час,
заслуговує на увагу, наприклад, пропозиція, що висловлюється в порядку
обговорення на сторінках друкованих джерел, щодо доцільності закріплення
статусу Центрального управління СБУ як центрального органу виконавчої
влади [2], потребують свого врегулювання питання підпорядкування органів
сектору безпеки та багато інших, які також мають вирішуватися в процесі та
в межах реалізації адміністративної реформи, у комплексі з реформуванням
інших органів державного управління, створення ефективної системи
державного управління (у даному випадку управління сектором безпеки).
Формування та підтримання єдиного безпекового простору не можливо
без упорядкування та оптимізації системи органів сектору безпеки,
забезпечення цілісності цього процесу. У свою чергу це зумовлює
необхідність вдосконалення і діяльності РНБО України, підвищення її ролі та
значення як організуючого, координуючого та контролюючого органу сектору
безпеки, оновлення правових засад діяльності. Проблемою на сьогодні (також
і з точки зору забезпечення реформ) є створення чіткої вертикалі державного
управління сектором безпеки, єдиного інтелектуального та вольового центру,
який має стати і лідером у проведенні реформ, і центром стратегічного
планування, контролю за реалізацією визначених цілей, забезпечення
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координаційних зв'язків у межах сектору безпеки та взаємодії з іншими
державними та недержавними органами та утвореннями, узгодженості
політику сфері безпеки та відповідальності за їх забезпечення і виконання.
Без виконання цього реформи можуть залишаться розпорошеними між
окремими органами і призведуть до звичних вже результатів чисельних
концепцій, комплексних програм тощо. Тобто, будь-яка концепція або
програма реформування, не зважаючи на загальну якість і значення їх
положень, не дасть очікуваних результатів якщо не буде створений дієвий
організаційно-правовий механізм реалізації та забезпечення реформ. У
даному випадку мова йде і про підвищення ефективності державного
управління сектором безпеки, оновлення управлінських підходів, насамперед,
запровадження головних ідей та практик управління ризиками та змінами, а
також управління, що зорієнтоване на результат.
Система управління сектором безпеки має розглядатися з позиції
забезпечення узгодженості діяльності як суб'єктів стратегічного управління,
так і виконавчої ланки сектору, з урахуванням як загальних засад цієї
діяльності, так і особливостей її організації в окремих державних органах, на
різних рівнях їх функціонування. Ця система має базуватись на розмежуванні
повноважень між суб'єктами, координації їх діяльності, взаємодії з органами
місцевого самоврядування та громадянським суспільством. Звернемось у
зв'язку з питанням, що розглядається, до останніх ініціатив Президента
України щодо реформування системи правоохоронних органів. Зокрема
Указом Президента України №252/2012 від 6 квітня 2012 року створено
Комітет з питань реформування правоохоронних органів як консультативнодорадчий орган при Президентові України та затверджено Положення про
нього.
Метою створення Комітету визнано усунення дублювання повноважень
правоохоронних органів, оптимізація їх структури і чисельності, чітке
визначення та розмежування компетенції цих органів, підготовка узгоджених
пропозицій щодо їх подальшого комплексного реформування, підвищення
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ефективності діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення прав і
свобод людини. Досягнення цієї мети має безпосереднє значення і для
уточнення

правового

статусу

СБУ.

Б

Концепції

реформування

СБУ(ухваленою РНБО України 15.02.2008 р. та уведеною в дію Указом
Президента України від 20.03.2008 р. № 249.) взятий орієнтир на розвиток
СБУ як спеціально уповноваженого державного органу з питань забезпечення
державної безпеки України.
Такий підхід узгоджується із міжнародними стандартами, світовим
досвідом,

рекомендаціями

авторитетних

міжнародних

організацій.

Проблемою на цьому шляху є те, що у вітчизняному законодавстві не
закріплено узагальнюючого визначення правоохоронних органів та системи,
яку ці органи складають. Чітко не визначено, які органи вважаються
правоохоронними, їхні основні повноваження, обов'язки, завдання, права
тощо.
В Законі України "Про державний захист працівників суду та
правоохоронних органів" наведено доволі суперечливий і до того ж
невичерпний перелік правоохоронних органів. Законом України «Про основи
національної безпеки» правоохоронні органи визначаються як органи
державної влади, на які Конституцією і законами України покладено
здійснення правоохоронних функцій. Немає єдності щодо цього питання і зпоміж науковців.
Зазначимо, що ця проблема є актуальною не тільки для України.
Правоохоронні органи розвинутих країн світу, не зважаючи на специфічні
особливості, що зумовлені умовами та традиціями кожної окремої країни,
характеризуються певними загальними рисами. Такими рисами поряд з
іншими вважаються розгалуженість і розмаїтість правоохоронних систем,
наявність правоохоронних органів у різних міністерствах і відомствах,
незалежність їх одне від одного та інші. Наприклад, у США за різними
джерелами

кількість

тільки

федеральних

правоохоронних

органів

коливається від 60 до 150 органів [3]. В той же час вирішення цього питання
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у межах вітчизняного правового поля має концептуальне значення для
упорядкування системи правоохоронних органів та інших органів сектору
безпеки. Згідно ст. 17 Конституції України забезпечення державної безпеки і
захист державного кордону України покладаються на відповідні військові
формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок
діяльності яких визначаються законом.
Відповідно відправною точкою для розвитку СБУ як спеціально
уповноваженого державного органу з питань забезпечення державної безпеки
України має бути внесення змін до ст. 17 Конституції щодо системи органів
забезпечення державної безпеки. У зв'язку з цим плідними вбачаються і
висновки науковців щодо того, що за сучасних умов існує потреба
законодавчо врегулювати всю сукупність питань державної політики у сфері
забезпечення державної безпеки, наприклад у Законі "Про державну безпеку
України" (можливо, первинно у Концепції забезпечення державної безпеки
України).
Ще одна проблема, на якій ми вважаємо за необхідно коротко
зупинитись, іде проблема демілітаризації СБУ. В цілому це є загальною
тенденцією дія розвитку спецслужб у різних країнах світу. Хоча кожна країна
вирішує це питання виходячи із власного бачення та потреб, створюючи
власну модель спецслужби, яка забезпечує внутрішню безпеки держави.
Головним аргументом на користь цього процесу дослідники, зокрема
Женевського центру демократичного контролю за збройними силами,
вважають недопущення зловживань та політизації поліції та інших
військових формувань. Фактично всі Східноєвропейські країни (так звані
нові демократії) різною мірою вже демілітаризували свої структури безпеки у
частині ліквідації статусу військовослужбовців для особового складу. Як
зазначають дослідники, найбільш тривалим був процес демілітаризації служб
зовнішньої розвідки. Важливо, що одночасно з цим вирішувалось питання
соціального захисту співробітників цих служб. Так, наприклад, у Болгарії
було прийнято рішення зберегти попередній (як для військовослужбовців)
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рівень соціального забезпечення персоналу структур безпеки. Найбільш
цікавим є досвід Словаччини, де ще у 1998 році були законодавчо встановлені
єдині високі соціальні стандарти для всього персоналу структур безпеки [6].
У будь-якому випадку вирішенню цього питання має передувати надзвичайно
кропітка робота щодо забезпечення належного законодавчого врегулювання
правового статусу співробітника СБУ, який не є військовослужбовцем,
розробки правових механізмів переходу з одного виду служби (військової) на
інший (на державну), проходження державної служби, забезпечення надійних
соціальних гарантій, стимулів і компенсацій за існуючі ризики, обмеження
тощо. Весь цей комплекс змін має бути врахований при підготовці нової
редакції Закону України «Про Службу безпеки України».
Доцільним є вивчення і опрацювання зарубіжного досвіду щодо роботи
з персоналом правоохоронних органів та спецслужб, тих підходів, що
отримали розвиток починаючи з 80-х років минулого століття і зазнають
подальшого розвитку за нашого часу. Насамперед, це стосується програм
збереження персоналу цих органів. Не буде перебільшенням сказати, що саме
це є наріжним каменем будь-якої реформи. Звиклою вже є фраза, згідно з
якою саме люди є самим цінним ресурсом організації. Але для того, щоб це
було дійсно так і цей ресурс давав найбільшу віддачу, він потребує і значних
капіталовкладень у свій розвиток та забезпечення функціонування як в
межах, так і за межами організації, стабільності правового статусу,
визначеності можливостей кар'єрного шляху, дієвості системи захисту,
підтримки та допомоги. Але це вже проблема якості кадрового забезпечення
органів сектору безпеки і створення організаційно-правових засад управління
цією якістю, яка потребує окремого і ґрунтовного розгляду.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються особливості зарубіжного досвіду адміністративноправового регулювання діяльності громадських організацій та з’ясовуються можливі
перспективи його впровадження в Україні.
Ключові слова: громадські організації, некомерційні організації, товариства,
публічне право.
В статье рассматриваются особенности зарубежного опыта административноправового регулирования деятельности общественных организаций и выясняются
возможные перспективы его внедрения в Украине.
Ключевые слова: громадські організації, некомерційні організації, товариства,
публічне право.
This article describes the features of the foreign experience of administrative and legal
regulation of NGOs and investigate the possible prospects of its implementation in Ukraine.
Keywords: non-governmental organization, non-profit organizations, associations,
public law.

На

сучасному

етапі

відбуваються

зміни

до

політико-правової

інфраструктури, більшою мірою проявляється активна роль України в
міжнародних організаціях, низка громадських об‘єднань виходить на
міжнародний рівень, що сприяє досить інтенсивній зміні законодавства, що
регламентує діяльність громадських об‘єднань. У контексті цього досить
важливим є вивчення особливостей зарубіжного досвіду адміністративноправового регулювання діяльності громадських організацій та можливих
перспектив його впровадження в Україні.
Вирішення

даної

проблеми

ускладнюється

недостатністю

інформаційної бази або суперечливістю наявного фактажу. Все це, в свою
чергу, обумовлює актуальність розробки даного питання.
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Проблеми, пов'язані з даною тематикою, на жаль, не знаходять
численного відображення у публікаціях, що в певній мірі пов'язано з
факторами, які мали вплив на розвиток вітчизняної історичної науки.
Певною мірою дане питання висвітлюється також у роботах
Метою дослідження є з‘ясування особливостей зарубіжного досвіду
адміністративно-правового регулювання діяльності громадських організацій
та можливих перспектив його впровадження в Україні.
В багатьох країнах (Республіка Білорусь, Російська Федерація, Республіка
Вірменія, Республіка Казахстан, США, Італійська Республіка, Французька
Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, країни Балтії) належний
адміністративно-регулюючий правовий вплив спрямовується у переважній
більшості саме на різноманітні адміністративні провадження. Законодавці
також приділяють належну увагу питанням державного контролю за їх
діяльністю, а у державах, де демократія розвинута найкраще, можна
спостерігати навіть підвищення ролі ППГО у різноманітних суспільних
процесах. При запозичені зарубіжного досвіду у цій сфері не варто
концентруватися лише на досвіді однієї країни, а навпаки, потрібно
враховувати позитивні напрацювання у цій сфері усіх розглянутих держав [1, c.
12].
Відповідно до ст. 24 Закону Республіки Білорусь від 4 жовтня 1994 р. (з
наступними змінами та доповненнями) «Про громадські об‘єднання»
контроль за діяльністю білоруських ППГО здійснюють органи реєстрації
(управління юстиції), а також виконавчі та розпорядчі органи в межах своєї
компетенції, передбаченої діючим законодавством Республіки Білорусь.
Відповідно до ст. 23 Закону Республіки Казахстан від 31 травня 1996
року (з наступними змінами та доповненнями) «Про громадські об‘єднання»
із заявою про призупинення або про ліквідацію ППГО можуть звернутися до
суду органи прокуратури, органи внутрішніх справ, а також громадяни.
Вітчизняне законодавство не передбачає подібного права громад
України, а його можливе закріплення може негативно вплинути на діяльність
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ППГО України, оскільки, враховуючи розповсюдженість конфліктів між
керівництвом вітчизняних ППГО, не варто залишати поза увагою можливість
виникнення випадків зловживання цим правом. Діюче законодавство
передбачає право громадян України у випадку наявності в них інформації
про протиправність діяльності ППГО звернутися до органів прокуратури або
до територіальних управлінь Міністерства юстиції України, які й можуть
здійснити перевірку відповідної інформації та внести подання до суду про
призупинення діяльності або про примусовий розпуск організацій.
Прогресивність

положень

законодавчих

актів

та

державного

регулювання діяльності ППГО прибалтійських держав, порівняно з іншими
розглянутими вище державами, є наслідком діяльності парламентаріїв країн
Балтії, спрямованої на приведення національного законодавства з цих питань
у відповідність до європейських стандартів перед вступом цих держав до
Європейського Союзу [2, c. 92-96].
Після 1989 року правові основи діяльності некомерційних організацій
(НКО) в країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) зазнали суттєвого
реформування. На початку перехідного періоду законодавча база діяльності
НКО була або недосконалою, або застарілою. Наприклад, в Болгарії діяв
закон 1949 року, що а Румунія навіть «пробудила сплячу красуню» – закон
1924 року, який комуністи не потрудилися скасувати. Нормативно-правова
база діяльності НКО складається не з одного-єдиного «Закону про НКО», а з
цілого ряду різних законів і нормативних актів, до яких серед інших
відноситься основний закон держави, податкове законодавство, закони про
державні закупівлі, закони, що регулюють надання соціальних послуг, а
також правові основи цивільного участі. Ступінь ясності і узгодженості
нормативно-правової бази в різних країнах неоднакова. Процедури реєстрації
можуть являти собою простий одноетапний процес (Косово); двоетапний
дозвільний процес (Румунія); або в'язку трясовину дублюючих один одного
законів (Сербія). В одних країнах податкові закони передбачають відповідні
пільги для НКО і стимули для донорів, тоді як в інших НКО
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оподатковуються як комерційні підприємства. Бюджетне фінансування НКО
може бути досить прозорим (Угорщина) або багато в чому залишається
процесом закритим. Таким чином, незважаючи на колосальні зусилля по
реформуванню правової системи, що вживаються з 1989 року, в законах
регіону все ще зберігаються прогалини, протиріччя і обтяжливі положення. У
більшості країн триває робота над удосконаленням нормативно-правової
бази та введенням в дію законів, впливають на діяльність НКО.
Кожна країна Центральної та Східної Європи гарантує право на
свободу громадських об'єднань. У більшості країн конституція прямо
дозволяє формування таких організацій, як клуби, товариства, об'єднання і –
як в Польщі – фонди. Крім того, деякі країни прямо визнають право громадян
вступати в організації (Чеська Республіка, Угорщина, Косово, Македонія),
так само як право же не бути членом об'єднання (Чеська Республіка,
Македонія і Чорногорія). Цікаво, що прийнята в 2007 р Конституція
Чорногорії гарантує «національним і етнічним групам право створювати
освітні, культурні та релігійні об'єднання при фінансовій підтримці держави»
(Стаття 79 Конституції Чорногорії, 2007). У деяких країнах право на свободу
об'єднань закріплено тільки за громадянами (Стаття 20 Конституції
Македонії; Стаття 40 Конституції Румунії), тоді як в інших це право прямо
надається «всім і кожному» (Стаття 2 (3) (g) Конституції Боснії і
Герцеговини; Стаття 43 Конституції Хорватії; Стаття 48 Конституції Естонії;
Стаття 63 Конституції Угорщини; Стаття 58 Конституції Польщі; Стаття 29
Конституції Словаччини). У конституційних документах часто проводиться
відмінність між правом створювати об'єднання (надається всім без винятку) і
правом формувати політичні партії (надається тільки громадянам). При
цьому кожна Конституція формулює конкретні обмеження права на свободу
об'єднань. У країнах ЦСЄ ці конституційні права і обмеження повинні
застосовуватися на основі міжнародного права, а саме статті 11 Європейської
Конвенції про захист прав людини і основних свобод (ЄКПЛ) (1953),
прийнятої 47 членами Ради Європи і всіма країнами цього регіону. ЄКПЛ
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заснувала ретельно розроблений механізм вирішення спорів, до складу якого
входить Європейський Суд з прав людини – перший міжнародний судовий
орган, який займається виключно питаннями прав людини. До теперішнього
іноді значні рішення Європейського Суду твердо встановили, що за нормами
міжнародного

законодавства

існує

право

на

створення

офіційно

зареєстрованих об'єднань і, будучи створеними, вони мають право
претендувати на широку правовий захист [3, c. 2-5].
Відповідно до ст. 6 Закону Республіки Вірменія від 4 грудня 2001 року
(з наступними змінами та доповненнями) «Про громадські організації»,
засновники ППГО є членами цієї організації. На відміну від вірменського
законодавства, норми вітчизняних нормативно-правових актів залишають
відкритим дискусійне питання стосовно членства правників у ППГО, яку
вони заснували. Також варто зазначити, що при розробці перспективного
законодавства з питань діяльності ППГО в Україні доцільно запозичити
досвід Республіки Вірменія в частині відсутності законодавчого закріплення
розподілу професійних громадських організацій за територіальним статусом
щодо

обов‘язковості

передбачення

в

статутах

організацій

порядку

оскарження рішень органів організацій, порядку здійснення внутрішнього
контролю в організації різноманітними суб‘єктами, а також стосовно
законодавчого окреслення обов‘язку організацій надання на затвердження
зборів організацій звітів про їх діяльність та про використання їх майна,
забезпечувати загальнодоступність цих звітів [2].
Адміністративно-правового

регулювання

діяльності

громадських

організацій у Вірменії здійснюється відповідно до Закону Республіки
Вірменія

«Про

громадські

організації»,

у

якому

зазначається,

що

законодавство про громадські організації складається з Конституції
Республіки Вірменія, Цивільного кодексу Республіки Вірменія, цього Закону,
інших законів та міжнародних договорів Республіки Вірменія, надається
трактування поняття громадської організації – це вид (некомерційної)
організації – громадського об'єднання, що не має на меті отримання прибутку
114

„ПРАВОВІ СИСТЕМИ‖.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - № №3-4/2015

і не розподіляє між її учасниками отриманого прибутку, в яку на основі
спільності інтересів в установленому законом порядку об'єдналися фізичні
особи – громадяни Республіки Вірменія, іноземні громадяни, особи без
громадянства – з метою задоволення інших своїх нерелігійних духовних або
нематеріальних потреб, захисту прав та інтересів їх і інших людей,
забезпечення матеріального і нематеріального боку громадськості, її окремим
групам, здійснення іншої суспільно корисної діяльності та визначаються інші
аспекти функціонування громадських організацій [4].
Реєстрація НУО в Вірменії проводиться Міністерством юстиції і є
тривалим і досить централізованим процесом. Це одна з причин концентрації
НВО Вірменії саме в столиці – в місті Єревані, тому що в регіонах важче
реєструвати

організації.

Порівняно

велика

кількість

НУО

Вірменії

зосереджено також на півночі країни, де є кілька великих міст – Гюмрі,
Ванадзор, Іджеван, Діліжан, Спітак. Концентрація НПО в столиці і великих
містах Вірменії пов'язана також з тим, що специфіка роботи в неурядовому
секторі зазвичай вимагає високого рівня освіти і професійних навичок.
Взаємовідносини держави та НУО в Вірменії в цілому рівні, держава
особливо не втручається в діяльність неурядового сектора і не намагається
його контролювати, на відміну, наприклад, від сфери ЗМІ. Кілька більш
активні контакти державних структур з тими з НУО, які діють в суспільнополітичній сфері, в галузі захисту прав людини, боротьби з корупцією, ЗМІ, а
також НВО, активно співпрацюють з міжнародними організаціями. Держава
намагається в цілому співпрацювати з НУО, а тим з них, які сильно
політизовані або представляють різко опозиційне поле, протидію не
силовими методами або обмеженнями в реєстрації або функціонуванні, а
шляхом створення альтернативних продержавних НПО або об'єднань
громадянського суспільства. Зокрема, після післявиборних подій лютогоберезня 2008 р ініціативи влади була створена Громадська палата.
Неурядовий сектор в Вірменії регулюється трьома основними законами –
Законом про громадські організації, Законом про благодійні організації та
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Законом про фондах. Більшість НУО в Вірменії зареєстровано в рамках
Закону

про

громадські

організації,

який

передбачає

реєстрацію

в

Міністерстві юстиції. Фонди та благодійні установи реєструються в
Державному Реєстрі, який організаційно також входить до складу
Міністерства юстиції.
З 2007 р. йде обговорення проекту нового Закону про волонтерів, з
приводу якого є деякі заперечення з боку ряду державних організацій і
юридичні колізії, зокрема, в питаннях оподаткування осіб, які працюють на
добровільних засадах. Останнім часом спостерігається деяке поліпшення як в
правовій сфері, так і в питаннях реєстрації та функціонування НПО в
регіонах, а також в податковій сфері. Наприклад, зміни до Закону про
прибутковий податок передбачають з 1 січня 2008 р зниження податку для
вірменських НУО на «необґрунтовані з податкової точки зору» витрати з
15% до 11%, а зміни, внесені до Закону про фондах, передбачають
спрощення всього податкового поля діяльності фондів і благодійних
організацій. Досить відчутно сприяння американської організації USAID, яка
консультує уряд в питаннях спрощення і подальшого розвитку правового
поля, що відноситься до реєстрації, створення та функціонування НПО в
Вірменії [5].
Науковець Є. Додіна здійснює порівняння українського законодавства
із

питання

джерел

формування

майна

громадських

організацій

із

законодавствами Російської Федерації, республіки Молдова тощо, де значно
ширше трактуються джерела формування майна. Аналізуючи джерела
формування майна, які відбито в законодавстві про об‘єднання громадян
інших країн, варто зауважити про доповнення законодавства України
положенням про джерела формування майна громадських організацій. Згідно
із законодавством України громадські організації з метою виконання
статутних завдань і цілей (у випадку їхньої державної реєстрації) можуть
здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом
створення підприємств із статусом юридичної особи [6, c. 15].
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Необхідно визнати співіснування двох основних (але діаметрально
протилежних)

тенденцій

розвитку

правового

регулювання

статусу

громадських організацій. Перша з них полягає у тому, що право закріплює
суспільні відносини, які вже давно з‘явилися та потребують такого
унормування (наприклад, Франція). Друга тенденція, яка є характерною для
переважної

більшості

зарубіжних

країн,

передбачає

запровадження

законодавчими актами основних вимог до порядку створення й організації
громадських організацій, що передує їх утворенню та функціонуванню.
Законотворчий процес у зарубіжних європейських країнах відбувається з
урахуванням необхідності забезпечення виконання ст. 11 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод, прийнятої у 1950 р.: «Кожен
має право на свободу мирних зібрань і свободу об‘єднання з іншими
особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для
захисту своїх інтересів». У липні 2002 р. учасниками організованої Радою
Європи

у

Страсбурзі

багатосторонньої

зустрічі

було

прийнято

«Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі»,
у яких вперше систематизовано основні європейські стандарти у цій галузі
[7, c. 136-137].
У праві Європейського Союзу громадські об‘єднання інтерпретуються
як

суб‘єкт

соціально-політичних

трансформаційних

процесів,

що

відбуваються в суспільстві. Європейське публічне право розглядає поняття та
зміст категорії «громадське об‘єднання» як явище, категорію й об‘єкт
переважно приватноправового характеру, хоча за своїм призначенням,
назвою та суттю «громадське об‘єднання» – це явище та категорія
публічного права. Формування та забезпечення ефективного функціонування
громадських об‘єднань у європейському правовому просторі відбуваються у
складних умовах узгодження позицій та координації дій європейських
держав, що перебувають під впливом різних внутрішніх і зовнішніх факторів
об‘єктивного, а часто і суб‘єктивного характеру. Однак в історичній
перспективі концепції адміністративно-правового регулювання діяльності
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громадських об‘єднань в європейському правовому просторі мають яскраво
виражений прогресивний характер, відбиваючи загальні тенденції світового
розвитку, юридично забезпечуючи значно сприятливіші умови для розвитку
держав, народів та індивідів, спільного вирішення наявних і нових проблем
індивідуального
Великобританії

або
та

колективного
США

під

характеру.

громадським

У

правовій

об‘єднанням

доктрині

розуміється

контрольована державою юридична особа, заснована на підставі статуту, яка
володіє спеціальною правоздатністю, керована колективним органом
управління, є об‘єктом державного контролю та нагляду, але зберігає
незалежність у своїй поточній діяльності, спрямованій на забезпечення
публічної користі. У Великобританії та США окремі громадські об‘єднання
виконують функції фіскальних, правоохоронних, регулювальних органів
державної влади, що зумовлює специфіку контролю над діяльністю самих
громадських об‘єднань та їх посадових осіб, на яких не поширюються
правові норми про державну службу. Свої особливості формування
публічного статусу громадських об‘єднань є і в Німеччині. Громадські
об‘єднання, що не мають за основну мету одержання прибутку і не
розподіляють отриманий прибуток між її членами, на підставі визначення,
наданого ООН, визнаються законодавством Федеративної Республіки
Німеччини некомерційними організаціями, що, на думку деяких науковців,
співзвучно із законодавством України.
Громадські об‘єднання Китаю є значною мірою механізмом з
національною

специфікою,

що

характеризуються

специфічними

особливостями, які виконують певні функції в соціально-політичній системі.
Об‘єднання відображають, за своїм змістом, фундаментальні принципи
«китайського» світогляду, орієнтовані на гармонізацію соціальних відносин і
соціоцентричну орієнтацію особистості. Головною особливістю громадських
організацій Китаю є їх «посередницька» функція в системі «держава –
суспільство», яка має біфункціональний характер. Особливий інтерес
становить правовий статус громадських об‘єднань Тайваню, Сянгана і
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Аоменя, які мають власне законодавство, подібне до законодавства
Великобританії [8, c. 137, 143, 146, 148-151].
У Великобританії у 1997 р. був прийнятий офіційний документ, що
проголошував основні принципи партнерства між урядом і громадськими
організаціями [9, c. 264].
Особливий

інтерес

представляє

регулювання діяльності добровільних

вивчення

досвіду

правового

поліцейських організацій. Такі

організації, на відміну від органів професійної поліції, в зарубіжних країнах
формуються на добровільних засадах з осіб, які пройшли попередній відбір і
спеціальні освітні поліцейські курси.
Діяльність співробітників добровільних поліцейських організацій
здійснюється на умовах часткової зайнятості і не передбачає будь-якої
матеріальної винагороди. Дані організації ефективно здійснювали свою
діяльність у Великобританії, Сполучених Штатах Америки, деяких країнах
Західної Європи.
Основами

для

правового

регулювання

діяльності добровільних

поліцейських організацій у Великобританії є нормативні правові акти, що
регулюють «дисциплінарні відносини» і «питання проходження добровільної
поліцейської служби». Наприклад, такі нормативні правові акти як «Закон
про проходження служби в добровільній поліції» 1965 року і «Закон про
пенсійне забезпечення співробітників добровільної поліції» 1973 р. та ін.
Відповідно до цих законодавчих актів, співробітником добровільної поліції
Великобританії або спеціальної поліції на добровільних засадах може стати
будь-який громадянин, який бажає вступити в таку організацію, що
підходить для виконання покладених на неї функцій по віковим, медичним,
психологічним

і

іншим

вимогам.

Такі

організації

формуються

на

добровільних засадах і мають деякі переваги в порівнянні з іншими
подібними формуваннями. Дані організації активно залучають до своїх лав
не тільки дорослих, а й молодь, що сприяє профілактиці правопорушень
серед молодого покоління [10, c. 76, 77].
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Варто зазначити, що органи влади США зобов‘язані публікувати у
«Федеральному реєстрі» повідомлення з основних політичних питань, і,
відповідно до діючого законодавства США, кожен громадянин може
висловити свої зауваження щодо запропонованих законодавчих, соціальних,
економічних та інших питань. Зазвичай такі пропозиції громадських
організацій чи громадян подаються в письмовій формі, але існує також
можливість висловити свою думку через електронну пошту, чи оголосити
свої пропозиції особисто на відкритому засіданні відповідних державних
структур [11, c. 21].
Таким

чином,

зарубіжний

досвід

адміністративно-правового

регулювання діяльності громадських організацій свідчить про наступне: у
країнах пострадянського простору (окрім країн Прибалтики) існує посилений
контроль за діяльністю громадських організацій, що у певній мірі
унеможливлює діяльність деяких із них. Крім того, діяльність громадських
організацій у цих державах часто має провладний характер, який їм
нав‘язується та здійснюється в одному напрямку. Законодавство Прибалтики
у

цьому

питанні

є

схожим

до

українського.

Стосовно

досвіду

західноєвропейського регулювання діяльності громадських організацій, то
варто зазначити, що у праві Європейського Союзу громадські об‘єднання
інтерпретуються

як

суб‘єкт

соціально-політичних

трансформаційних

процесів, що відбуваються в суспільстві. Проте у кожній країні є специфічні
особливості регулювання, що мають власний генезис. Істотні відмінності
полягають у системі регулювання Китаю та інших країнах Азії, розглянутих
у роботі. По суті, громадські організації там є посередниками між державою і
суспільством.
Позначена в даній статті проблема, безперечно, потребує подальшого
уточнення і подальшого розгорнутого аналізу.
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ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
УДК 347.2
Спектор О.М.,
к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства
Київського міжнародного університету

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАВДАННЯ ШКОДИ ТВАРИНІ ЯК
ОБ’ЄКТУ РЕЧОВОГО ПРАВА
У статті тварина розглядається як об’єкт речового права, аналізуються ознаки
тварини як об’єкту речового права, склад правопорушення та підстави настання
відповідальності за завдання шкоди тварині як об’єкту речового права. Особливості
нормативно-правового регулювання тварин, як об’єктів речових правовідносин за
законодавством України. Тварини – як джерело підвищеної небезпеки.
Спектор О. М. Ответсвенность за причинение вреда животному как объекту
вещного права
В статье животное рассматривается как объект вещного права, анализируются
признаки животного как объекта вещного права, состав правонарушения и основания
наступления ответственности за причинение вреда животному как объекту вещного
права. Особенности нормативно-правового регулирования животных как объектов
вещно-правовых отношений согласно законодательству Украины. Животные – источник
повышенной опасности.
Spektor O.M. This article presents an animal as an object of proprietary right, examines
characteristics of an animal as an object of proprietary right, deals with elements of offence and
grounds for liability for injury to an animal as to an object of proprietary right.
Considering legal aspects of compensation for injury, regard should be paid not only to
grounds for and mechanism of injury compensation but also to type of injury that may be caused
to an animal.
Thus, recognizing animals as objects of proprietary right, one should keep in mind
peculiarities that characterize animals as living beings. These peculiarities are essential in
treating animals legally as a special category, though reckoning them as a kind of property.
Nowadays, the Ukrainian legal system differs from the western practice, where animals are
beyond the category of objects of civil law and are endowed with characteristics of a subject of
law. However, the Ukrainian laws are quite ramified in terms of animal protection against
various offence types, in particular against animal abuse that may cause injury to an animal. It
can therefore be concluded that provisions of the Ukrainian Civil Code, whose nature allows for
a separate regulatory category for animals, purpose to protect property and non-property rights
of an owner, as well as protect animals due to their specific characteristics.
Regulatory characteristics of animals as objects of proprietary right under the laws of
Ukraine. Drawbacks and peculiarities of the effective laws in terms of defining animals as
objects of proprietary right and ways of perfecting the laws.
Liability, animal, object of proprietary right, offence, injury, source of increased danger.
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Відповідно до Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України),
тварина є особливим об‘єктом цивільних прав, на який поширюється режим
речі [1]. Таким чином, законодавець фактично ототожнює тварин з речами.
Проте та сама норма передбачає і відповідні винятки, що встановлюються
законом, щодо особливостей реалізації права власності на тварин. Дані
винятки обумовлені особливостями, якими наділені тварини як живі істоти.
Тому, можна говорити, що тварини є, по суті, «речами з особливим
статусом». Такий особливий правовий статус регулюється не лише ЦК
України, а й спеціальними законами, які розглядають тварин у контексті
живих істот, яким притаманні біологічні особливості життєдіяльності. До
таких законів України, зокрема, відносяться Закон України «Про захист
тварин від жорстокого поводження» [2], «Про тваринний світ» [3], «Про
Червону книгу України» [4].
Крім цього, говорячи про тварин як об‘єктів речового права, потрібно
зазначити, що, знаходячись у межах правового статусу речей, тварини є
речами рухомими, неподільними, можуть визначатись як індивідуальними
так і родовими ознаками, та є неспоживними.
Варто також зазначити, що спеціальне законодавство розподіляє
тварини

на

окремі

види,

а

саме:

тварини

можуть

бути

сільськогосподарськими, домашніми, дикими [3].
Таким чином, визначивши те, що тварини є речами, а, відповідно –
майном, можна дійти до висновку, що правове регулювання реалізації права
власності, за винятком окремих положень, що стосуються специфіки тварин
як живих істот, не відрізняється від правового регулювання відносин права
власності на звичайні речі.
Виходячи

з

цього,

правовідносини,

що

виникають

з

питань

відшкодування шкоди завданої тварині як об‘єкту речових прав регулюється
загальним законодавством, тобто Главою 82 Цивільного кодексу.
При цьому, звичайно, необхідно пам‘ятати про те, що тварини
визначаються особливими ознаками в аспекті їх біологічного існування і
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існують окремі обмеження щодо здійснення права власності на окремих
тварин. Проте, розглядаючи тварин як об‘єкт речового права у розрізі
відповідальності за завдання їм шкоди, необхідно зазначити, що, не
зважаючи на всі особливості, про які було зазначено вище, не можна відійти
від загального законодавчого ототожнення тварин з речами, що знаходяться
у цивільному обороті. Отже, правове регулювання стосовно таких речей
встановлюється загальними положеннями Цивільного кодексу України, що
стосуються загального кола речей.
Виходячи

з

вищезазначеного,

необхідно

звернути

увагу,

що

правовідносини, що витікають із факту завдання шкоди майну, у даному
випадку тварині, мають свої особливості. Аналізуючи статтю 1166 ЦК
України, можна виділити специфічні підстави, за які можуть бути основою
відшкодування шкоди, завданої тваринам, що перебувають у власності
особи. Такими підставами є: протиправна поведінка особи, що спричинила
негативні наслідки для тварини як об‘єкта речових прав; причиннонаслідковий зв'язок, що поєднує дії особи та негативні наслідки для предмета
посягання; вина особи, що завдала шкоду об‘єкту речових прав [1]. Ці
підстави у своїй сукупності можуть бути основою, на яку може опиратися
особа, що бажає отримати відшкодування шкоди, що була завдана тварині як
її майну.
Важливо зазначити, що відсутність будь-якої з підстав у контексті
можливості відшкодування шкоди може тягнути за собою відмову суду у
відшкодуванні шкоди у випадку намагання особи вирішити питання про
захист своїх прав у судовому порядку.
Розглядаючи

протиправну

поведінку

особи

як

підставу

для

відшкодування шкоди, необхідно зазначити, що в даному випадку
протиправна поведінка визначається через порушення особою норм закону,
що потягло за собою негативні наслідки для тварини, що знаходиться у
власності іншої особи. Відповідні норми поведінки, санкціоновані державою
та обов‘язкові до виконання існують у різних галузях законодавства. Таким
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чином, в залежності від порушених норм, відповідальність може варіюватися
між цивільною, яка має бути відшкодована у вигляді повернення суми
збитків та моральної шкоди, та іншими видами відповідальності, зокрема,
кримінальною, адміністративною тощо.
Як на приклад такого порушення, звернемо особливу увагу на особливі
випадки, при яких шкода тварині завдається іншою твариною. Такі випадки є
досить частими, зокрема, якщо говорити про шкоду, яка може бути завдана
домашньою твариною іншій домашній тварині, наприклад, собаці. У такому
випадку, досить часто можна чітко прослідкувати наявність протиправної
поведінки через порушення норм загальнодержавного або місцевого рівня,
що регулюють порядок утримання тварин та поводження з ними. Таким
законодавством можна визначити, зокрема, Постанову Кабінету міністрів від
9 липня 2002 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення
обов‘язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка
може бути заподіяна третім особам» [5], або такий акт місцевого рівня, як
«Правила утримання у м. Києві тварин громадянами, підприємствами,
установами та організаціями», затверджені Київською міською державною
адміністрацію 08 вересня 1997 року [6]. Варто зазначити, що останній акт є
типовим і прийнятий майже в усіх великих містах України. Дана
нормативно-правова база визначає перелік правил, згідно з якими необхідно
реалізовувати право власності на тварин через особливий порядок їх
утримання. У цьому аспекті необхідно згадати і про норму, що регулює
правовий статус тварин як джерел підвищеної небезпеки і кореспондує
нормам, що встановлюють обмеження щодо утримання відповідної категорії
тварин. Зокрема, такою нормою є стаття 1187 Цивільного кодексу України,
що виділяє до джерел підвищеної небезпеки діяльність з утримання таких
окремих категорій тварин як дикі тварини і бійцівські та службові собаки [1].
Таким чином, при порушенні конкретних норм і завданні шкоди
тварині як майну особи, реалізується зазначена нами підстава, визначена у
протиправній поведінці.
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Іншою підставою для відшкодування шкоди є причинно-наслідковий
зв'язок між протиправною поведінкою особи та шкодою, завданою тварині.
Дана підстава є досить важливою, оскільки, згідно із судовою практикою, яку
ми детально розглянемо нижче, матеріальна шкода, що може полягати у
відшкодуванні збитків за лікування тварини має бути пов‘язана саме із діями
особи, що призвели захворювання тварини або потягли за собою її смерть.
Таким чином, необхідно опиратися на серйозну доказову базу, що може
стати підтвердженням причинно-наслідкового зав‘язку між негативними
наслідками, що настали для тварини як для майна і як для живого організму.
Необхідно звернути увагу на те, що ознака причинно-наслідкового зв‘язку є
категорією, що має встановлюватися судом при оцінці фактів, на які
посилається особа, чиє майно було пошкоджене у результаті протиправної
діяльності. Проте самі факти негативних наслідків та їх значення для стану
майна, зокрема, тварини, для визначення їх зв‘язку із діями особи повинні
мати необхідне оформлення у вигляді фіксації як шляхом фото та
відеозапису, так і наявністю документів, що підтверджують витрати
потерпілої особи-власника тварини.
В свою чергу, питання про встановлення вини особи, що завдала шкоди
є досить дискусійним. Треба зазначити, що визначення ступеню вини і її
наявність є прерогативою суду при оцінці доказів у випадку вирішення
питання відшкодування шкоди у судовому порядку. Так само, як категорія
причинно-наслідкового зв‘язку, підстава наявності вини має бути чітко
обґрунтована і підтверджена рядом фактів, на які можна послатися при
визначенні конкретних обставин завдання шкоди. Одним із важливих
моментів, що і підтверджується судовою практикою при визначенні питання
про наявність вини у заподіянні шкоди є її визнання самою особою, що
завдала шкоди.
В контексті питання вини варто також ще раз звернути увагу, що
найчастіше завдання шкоди тварині як об‘єкту речового права завдається
саме внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки: керування особою, що
126

„ПРАВОВІ СИСТЕМИ‖.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - № №3-4/2015

завдала шкоду транспортним засобом або утримання тварини, що належить
такій особі.
Розглядаючи

правові

аспекти

відшкодування

шкоди,

необхідно

звернути увагу не лише на підстави і механізм відшкодування шкоди але й на
види шкоди, що може бути завдана тварині. Згадуючи про те, що тварини
входять до категорії речей, згідно ЦК України, можна говорити про те, що їх
втрата або пошкодження тягнутимуть за собою необхідність відшкодування
особою матеріальних збитків особі-власнику тварини. Проте різні види і
породи тварин мають багато відмінностей у аспекті певних характеристик їх
як майна. Однією з таких відмінностей є ціна. Оскільки тварини є об‘єктом
цивільного обороту, їм притаманна ціна, як і будь-якому товару.
Важливо зазначити, що залежно від властивостей тварини та
призначення її використання, ціна може серйозно варіюватися. Визначення
ціни важливе не лише при вирішенні питання про відшкодування
матеріальної шкоди, але й для визначення типу відповідальності, що нестиме
винна особа за завдання шкоди тварині відповідної категорії або породи. Для
прикладу, майнові відшкодування у випадку завдання шкоди тварині, що
характеризується високою вартістю, що може бути кваліфікована як вартість
великого розміру матимуть під собою не лише цивільно-правові основи але й
елементи кримінально-правової відповідальності у контексті умисного
пошкодження або знищення майна у великих розмірах. Не можна не
погодитись з тим, що різниця розміру збитків у випадку завдання шкоди
представнику елітних порід скакових коней буде відрізнятися від розміру
збитків, понесених власником свійської тварини того самого виду. Таким
чином, можна говорити про розмір збитків як одну із підстав визначення
порядку відшкодування шкоди.
Говорячи про питання відшкодування матеріальної шкоди, варто
зазначити, що право потерпілої особи, а в цьому випадку – власника тварини,
на відшкодування виникає у разі завдання йому збитків.
Відповідно до статті 22 Цивільного Кодексу України, збитками є:
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1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням
речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення
свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин,
якби її право не було порушене (упущена вигода) [1].
Що стосується реальних збитків, то вони можуть виражатися у:
1) втратах, пов‘язаних із знищенням тварини;
2) втратах, пов‘язаних із пошкодженням тварини.
Під знищенням тварини потрібно розуміти її біологічну смерть
внаслідок дій інших осіб, або ж унаслідок подій чи явищ. Однак, зменшення
майнового активу особи може відбутися і без його загибелі, наприклад у
зв‘язку з його викраденням чи загублення, що охоплюється поняттям «втрата
майна» [7, 974].
Втрати, пов‘язані із пошкодженням тварини, в першу чергу полягають у
необхідності її лікування у ветеринарних клініках, придбання ліків,
ветеринарних препаратів тощо, що тягне за собою майнові витрати та,
врешті-решт, не гарантує одужання тварини, тоді як пошкоджена «звичайна
річ» у більшості випадків підлягає ремонту.
Крім цього, говорячи про майнову шкоду, необхідно зазначити, що
збитки, пов‘язані із втратою коштовної тварини мають бути підтверджені
відповідними документами, які будуть зазначати конкретну ціну, за якою
тварина була придбана. Іншою можливістю визначення ціни тварини може
бути наявність експертного висновку, який базуватиметься на дослідженні
виду та породи тварини та загального рівня цін на тварин тієї ж категорії.
Варто звернути увагу, що у аспекті відшкодування майнової шкоди, ми
можемо говорити лише про тварин, які становлять відповідну матеріальну
цінність. При цьому, така цінність може бути виражена як у коштовності
тварини при її придбанні так і у направленості використання тварини. Такою
направленістю можна вважати використання чистопорідних тварин для
розведення або представлення їх на відповідних конкурсах з метою
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отримання грошових коштів у разі перемоги. У таких випадках шкода,
пов‘язана з нанесенням шкоди здоров‘ю тварини або завдання їй смерті може
завдати збитків власнику у вигляді упущеної вигоди.
Упущена вигода відображає різницю між реально можливими у
майбутньому потенційно отриманим за звичайних обставин майном та вже
наявним майном. Упущена вигода відрізняється від реальних збитків тим, що
на момент вчинення правопорушення вона є лише можливою (майбутньою),
а не наявною майновою втратою, а також що її розмір допустимо встановити
лише приблизно, з деякими припущеннями. У випадку з тваринами, ця
упущена вигода може проявлятися в тому, що на момент заподіяння шкоди
така тварина, як зазначалось вище, могла бути вагітною. Упущена вигода
також може проявлятися у неотриманні у подальшому доходів від реалізації
продукції, одержаної з тварин, а саме від продажу молока, м‘яса тощо.
Проблематика питання відшкодування упущеної вигоди полягає у
досить

складній

процедурі

її

підтвердження.

Розглядаючи

випадок

використання тварини для розведення та підтримання породи, упущена
вигода стосуватиметься можливого прибутку від виведення твариною
потомства, яке можна було б реалізувати на ринку чистопорідних тварин.
Проте майбутнє отримання потомства є питанням досить спірним з ряду
біологічних причин. Навіть якщо шкода здоров‘ю або життю тварини була
завдана у період її вагітності, факт народження нею здорового, живого
потомства, яке в подальшому могло б підлягати реалізації є таким, що майже
не підлягає доведенню, так само як і ймовірність перемоги тварини на
відповідному конкурсі. Подібна ситуація і з реалізацією продукції, адже
встановити ціну, за якою вона могла бути реалізованою, із залученням усіх
необхідних для встановлення факту експертів потягне за собою неабиякі
витрати, які з високою долею вірогідності згодом не будуть враховані при
прийнятті судом рішення при вирішення справ.
Таким чином, доведення того, що дійсно мала місце упущена вигода, є
досить складним, адже воно майже не має під собою ані теоретичного, ані
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практичного підґрунтя. Це, в свою чергу, сприяє тому, що законодавчо
закріплена можливість відшкодування таких збитків на практиці фактично є
нездійсненною.
Визначаючи тварин як майно, не можна забувати про те, що тварина є
живою істотою, яка здатна відчувати емоції та почуття. Таким чином,
відносини права власності не зводяться лише до володіння твариною як
елементом майна.
В цьому розрізі необхідно зазначити про те, що зазвичай основною
ціллю

володіння

твариною

є

встановлення

емоційного

зв‘язку,

та

використання тварини у якості компаньйона та члена сім‘ї власника. У
даному випадку не завжди коректно говорити про майнову шкоду, яка має
бути відшкодована особою у разі завдання шкоди, адже досить часто
тварини, що утримуються фізичними особами не відносяться до породистих
або коштовних і не використовуються для отримання прибутку від
розведення або виставкового використання. У такому випадку законом
передбачена можливість відшкодування моральної шкоди, завданої шляхом
завдання шкоди здоров‘ю або життю тварини. Така моральна шкода зазвичай
пов‘язана із моральними стражданнями власника тварини, пов‘язаними з її
втратою або із тяжкими переживаннями пов‘язаними із перенесенням самою
твариною фізичних страждань.
Норма, що регулює питання відшкодування моральної шкоди міститься
у статті 1167 ЦК України, і визначає право особи вимагати відшкодування
такої шкоди від особи, дії якої спричинили таку шкоду. Дана стаття
встановлює особливі підстави відшкодування моральної шкоди. Підставами
відшкодування у даному випадку є, знову ж таки: дії особи, причиннонаслідковий зв'язок таких дій із стражданнями пережитими особою та,
відповідно, вина особи [1]. Необхідно нагадати, що підстави відшкодування
шкоди у їх сукупності мають бути визнані і встановлені судом, оскільки
більша частина таких підстав відноситься до оціночних категорій.
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У аспекті відшкодування моральної шкоди, треба зазначити, що судова
практика є досить лояльною до власників тварин, що пережили моральні
страждання, пов‘язані із втратою свого улюбленця або із нанесенням шкоди
його здоров‘ю. Аспекти особистих моральних переживань і прив‘язаності як
тварини до власника так і власника до тварини на сьогодні врегульовані у
законодавстві України лише на рівні загальних норм про відшкодування
моральної шкоди. Проте, у судовій практиці, питання щодо відшкодування
моральної шкоди і встановлення емоційних зв‘язків тварин і їх власників
досліджується досить глибоко, про що свідчить, як зазначено вище, цілком
лояльні рішення судів по відшкодування моральної шкоди у цій категорії
справ.
Надзвичайно важливим аспектом вивчення питання цивільно-правової
відповідальності за завдання шкоди тварині є дослідження практики із
розгляду судами спорів щодо заподіяння тваринам шкоди.
В цьому розрізі, в першу чергу, потрібно звернути увагу на те, що у
більшості випадків, прохання про відшкодування збитків пов‘язане із
проханням відшкодування моральної шкоди. Одноманітність фабул справ, а
саме завдання шкоди тварині, яка призвела спочатку до тривалого її
лікування, а після - до її гибелі, не дає підстав говорити про однаковість
судових рішень, проте певні закономірності все ж виявляються. Наприклад,
суди при вирішенні справ, зазвичай, беруть до уваги докази, які б
підтверджували, в першу чергу, наявність причинного зв‘язку між
заподіянням шкоди тварині та подальшим її лікуванням. Інакше кажучи,
необхідно довести, що саме через заподіяні ушкодження тварина перебувала
на лікуванні, або через ці ж ушкодження померла.
Суди звертають увагу на прохання позивачів урахувати упущену
вигоду, але, як уже зазначалося вище, вона є майже неможливою у доведенні.
Так, у рішенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова у справі №
2029/2-2540/11 суд відмовляє у задоволенні прохання про відшкодування
збитків, аргументуючи це відсутністю доказів, які б доводили причинний
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зв‘язок між дією і наслідком: «Також не підлягають задоволенню вимоги про
стягнення витрат на лікування позивачки, упущену вигоду в зв'язку з
недоотриманням заробітної плати через погіршення стану здоров'я, також
загибеллю собаки яка могла дати нащадок, від чого позивачка могла
отримати дохід, оскільки нею не надано даних про причинний зв'язок її стану
здоров'я з фактом загибеллю тварини, та даних про можливість отримання
нею доходу» [8].
Певну складність становить доведення вартості тварини, адже в
більшості проаналізованих рішень відсутні докази, які б встановлювали ціну
на ту чи іншу тварину, такі як висновки експертів, якими встановлюється
середня вартість для тварини даного виду без врахування індивідуальних
ознак, договори купівлі-продажу тощо.
Також, у більшості проаналізованих рішень судам було завжди
достатньо доказів для задоволення прохання про відшкодування моральної
шкоди, чого не можна сказати про відшкодування збитків. Суди враховують
емоційний зв‘язок між власниками та тваринами. Наприклад, у рішенні
Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області у справ №
0907/2-7903/2011суд так мотивує необхідність задоволення прохання про
відшкодування моральної шкоди наступним чином: «При визначенні розміру
відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості, тому суд
вважає, що завдана моральна шкода підлягає компенсації грошима <…> яка
полягає у душевних стражданнях, яких вони (позивачі) зазнали через
побачений напад іншого собаки на їхню, смерть улюбленої тварини, яка
протягом тривалого часу проживала спільно з ними» [9]. У рішенні у справі
№ 711/4868/13-ц Придніпровського районного суду міста Черкаси суд у
мотивувальній частині також посилається на емоційний стан позивача
внаслідок

шкоди,

заподіяної

його

тварині:

«В

судовому

засіданні

встановлено, що позивач зазнав душевних страждань, які пов‘язані з його
хвилюваннями з приводу спостерігання за стражданнями самої собаки після
отримання тілесних ушкоджень та в післяопераційний період (пригнічений
132

„ПРАВОВІ СИСТЕМИ‖.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ. - № №3-4/2015

вигляд, тяжке дихання, хрипіння тощо), а також переживання позивача в
момент її смерті (собака померла в присутності останніх).» [10].
Шкода, завдана тварині іншою твариною, відшкодовується власником
останньої. Поширені випадки, коли тварина, що завдає шкоду, являє собою
джерело підвищеної небезпеки, і тоді, шкода буде відшкодовуватися за
правилами, передбаченими статтею 1187 ЦКУ.
Таким чином, при вирішенні даної категорії справ суди звертають увагу
на відповідність доказам зазначених обставин справ та у більшості випадків
задовольняють прохання про відшкодування моральної шкоди, чого не
можна сказати про прохання про відшкодування збитків.
Жорстокість, виявлена до тварин, недбалість, яка призводить до їх
хвороб та загибелі, на превеликий жаль, стає нормою поведінки, і часто
поширюється і на взаємини з людьми. Саме тому законодавець передбачив
окрім цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди тварині, також і
норми, за порушення яких особа може бути притягнена до адміністративної,
а також і кримінальної відповідальності
Правопорушення,

що

випливають

із

завдання

шкоди

тварині

встановлені Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Так, переважна більшість адміністративних правопорушень, що
стосуються поводження із тваринами вміщені в Главі 7 – «Адміністративні
правопорушення у сфері охорони природи, використання природних
ресурсів, охорони культурної спадщини».
До них, зокрема належать:
-

порушення правил використання об‘єктів тваринного світу, до

якого належать знищення або поранення тварин (стаття 85 КУпАП);
-

виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів

тваринного світу (стаття 85-1 КУпАП);
-

порушення вимог щодо охорони середовища перебування і

шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин
(стаття 87 КУпАП);
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-

незаконне вивезення з України або ввезення на її територію

об'єктів тваринного (стаття 88 КУпАП);
-

порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного

(частина 1 статті 88-1 КУпАП);
-

порушення правил утримання диких тварин у неволі або в

напіввільних умовах (частина 3 статті 88-1 КУпАП) [11].
Крім цього, КУпАП містить також і норми, що спрямовані на захист
тварин як майна осіб, в тому числі, і від тварин іншої особи.
Так, частиною 2 статті 154 КУпАП передбачено відповідальність за
тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами,
чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в
громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників, якщо це
спричинило шкоду здоров‘ю людей чи їх майну. Проте, санкція вказаної
статті є не надто жорсткою – штраф у розмірі від 51 до 85 гривень, щоправда,
із конфіскацією тварини [11].
Крім цього, тварина може бути предметом правопорушень, об‘єктом
яких є:
1) моральні засади суспільства у частині ставлення до тварини;
2) право власності.
Правопорушення, об‘єктом яких є моральні засади суспільства,
передбачені статтею 89 КУпАП та статтею 299 Кримінального Кодексу
України (далі – КК України) [12]. Зокрема, для наведених вище статей не
мають значення наявність чи відсутність у тварин, які є предметом злочину,
господарів, їх перебування у стані природної свободи чи в неволі,
господарське призначення, стан організму тощо. Злочин може вчинятися як
стосовно тварин, які перебувають у власності винного, так і будь-яких інших
(належних іншим власникам, безгосподарних, диких) [13, 888].
Особливістю зазначених вище статей є те, що відповідальність несе
безпосередній власник тварини, що ще раз підкреслює особливість тварини
як об‘єкта речових прав.
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Що ж стосується викрадення тварини, то в такому випадку тварина є
предметом злочину, передбаченого статтею 185 або іншими статтями Розділу
VI КК України, а саме злочинів проти права власності, адже у випадку
викрадення тварина буде, в першу чергу, чужим майном [13, 888].
При вчиненні даного виду злочинів питання про визначення
кваліфікуючих ознак, таких як великі та особливо великі розміри,
вирішується судами виходячи із вартості 1 кг маси тварини, що також є
суперечливим, адже тварина може бути визначена індивідуальними
ознаками, що значно підвищує її цінність.
Таким чином, визначаючи тварин як об‘єкт речових прав, необхідно
пам‘ятати про особливості, якими вони характеризуються саме як живі
істоти.

Дані

особливості

є

основоположними

у

віднесенні

тварин

законодавчо до спеціальної категорії, хоч і в рамках поняття майна. На
сьогоднішній день правова система України різниться від західної практики,
у якій тварини виносяться за межі категорії об‘єктів цивільних прав і
наділяються ознаками суб‘єктів. У той самий час українське законодавство є
досить розгалуженим у аспекті захисту тварин від різноманітних посягань,
зокрема від жорстокого поводження, що у свою чергу може бути одним із
способів завдання шкоди тварині. Таким чином, можна зробити висновок про
те, що характер норм ЦК України, що виділяє для тварин окрему категорію
регулювання, має на меті захист як майнових та немайнових прав власника,
так і захист самих тварин з огляду на їх специфічні ознаки.
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА
БЕЗДОГЛЯДНИХ ТВАРИН: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Статтю присвячено дослідженню загальнотеоретичних аспектів набуття права
власності на бездоглядних тварин відповідно до чинного цивільного законодавства
України. У межах дослідження розглянуто проблеми набуття права власності на
бездоглядних тварин, як особливого об’єкта цивільних правовідносин.
Ключові слова: тварина, бездоглядна тварина, набуття право власності тощо.
Вуйцык И.И. К вопросу относительно приобретения права собственности на
безнадзорных животных: гражданско-правовые аспекты
Статью посвящено исследованию общетеоретических аспектов приобретения права
собственности на безнадзорных животных в соответствии с действующим законодательством
Украины. В рамках исследования рассмотрены проблемы приобретения права собственности на
безнадзорных животных, как особенного объекта гражданско-правовых отношений.
Ключевые слова: животное, безнадзорное животное, приобретение права собственности
и др.
VUYTSYK I.I. TO THE QUESTION OF ACQUISITION OF OWNERSHIP RIGHTS ON HOMELESS
ANIMALS: CIVIL AND LEGAL ASPECTS

The article studies the general theoretical aspects of acquisition of ownership rights for
homeless animals in accordance with the current civil legislation of Ukraine. The study
considers the problems of acquisition of ownership by for homeless animals, as a special object
of civil legal relations.
Keywords: animals, homeless animals, acquisition of ownership right, etc.

Постановка проблеми. На всіх етапах розвитку людства важливу роль
відігравали суспільні відносини, що виникали стосовно тварин. Наразі ця
теза набуває особливої актуальності та вимагає адекватної правової
регламентації вказаних суспільних відносин, зокрема, й у межах цивільноправової сфери. Своєю чергою, це детермінує необхідність критичного
аналізу й нового підходу на усталені цивілістичні концепції щодо поняття та
правового режиму тварин, у тому числі, бездоглядних тварин, як об‘єктів
цивільних правовідносин.
В Цивільному кодексі України (далі – ЦК) зазначається, що тварини є
особливим об‘єктом цивільних прав, на яких поширюється правовий режим
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речі, крім випадків, встановлених законом (стаття 180 ЦК)1. Отже,
виокремлення тварин з-поміж інших об‘єктів цивільних прав фактично
означає, що тваринам як об‘єктам цивільних прав має приділятися особлива
увага при визначенні їх правового режиму. Разом з тим, варто зазначити, що
незважаючи на те, що в ЦК України тварини розглядаються як особливий
об‘єкт цивільних прав, законодавець не дотримався в подальшому цієї
особливості в актах цивільного законодавства. Безперечним є той факт, що
тварини є живими істотами, однак цей фактор розглядається нами через
категорію «жива річ». Таким чином, тварини розглядаються як об‘єкт
цивільних правовідносин, на яких поширюється правовий режим рухомої
речі, крім випадків, встановлених законом.
Зауважимо, що вищезазначена тема є актуальною, оскільки наразі
точаться дискусії відносно правового режиму безпритульних тварин, прав і
обов‘язків власників тварин, доцільності перебування у власності фізичних
осіб певних видів тварин, відповідальності за шкоду, завдану тваринам тощо.
Крім того, проблема ускладнюється й тим, що, з одного боку, на тварин
поширюється правовий режим речі, і ключове значення в цьому аспекті
мають норми цивільного права з притаманною диспозитивністю, а з іншого,
враховуючи,

що

тварини

є

невід‘ємним

елементом

навколишнього

природного середовища, потребують особливої охорони, навіть якщо вони
вилучені зі стану природної волі та перебувають у цивільному обігу, –
особливого значення набувають норми суміжних галузей права. Вбачається,
що складовою цієї проблеми

є встановлення правового режиму тварин.

Наразі у наукових колах тривають жваві дискусії відносно доцільності
поширення правового статусу суб‘єктів цивільних правовідносин на тварин.
Якщо з історичної точки зору така позиція є аргументованою (ще з давніх
часів людство було пов‘язане із тваринами), то в межах позитивного права,
на нашу думку, така позиція є неприйнятною.
1

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року No 435-IV в редакції від 28 березня 2014 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 40. – Ст. 356.
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На жаль, сьогодні чинне національне законодавство не в повній мірі
захищає права тварин при набутті права власності на них окремими особами,
а також відсутні положення щодо належного рівня відповідальності
населення. Слід констатувати, що в сукупності вищеназвані передумови
призводять до прикрих наслідків, коли десятки тисяч домашніх тварин
опиняються на вулиці, де вони безконтрольно розмножуються, викликаючи
хвилі незадоволення з боку населення і спалахи відчаю у зоозахисників, які
докладають максимальних зусиль для встановлення контролю над цією
ситуацією, а хижі тварини опиняються в умовах, далеких від їх потреб, коли
новоявлені власники не мають жодної уяви про те, як утримувати нового
улюбленця.
На нашу думку, в контексті вдосконалення вітчизняного законодавства
щодо даної проблематики, може стати корисним також вивчення та аналіз
досвіду зарубіжних держав з питань регулювання правового режиму тварин
як об‘єктів цивільних правовідносин.
Таким чином, вищезазначеними положеннями й обумовлюється
актуальність і вибір теми наукового дослідження.
Аналіз останніх публікації і досліджень.

Динамічний розвиток

майнових суспільних відносин, об‘єктом яких є тварини, обумовлює
необхідність застосування норм цивільного права для регулювання таких
відносин. Досліджуваному питанню приділяли увагу науковці, починаючи з
радянських часів. Однак тваринам приділялась увага, здебільшого, як до
джерела підвищеної небезпеки, або як виключно до природного ресурсу.
Варто зазначити, що останнім часом намітилася тенденція до розгляду
правового режиму тварин як особливого об‘єкта цивільних прав у наукових
працях. І це, на нашу думку, обумовлено тим, що протягом тривалого часу
їм не приділялась належна увага. У цьому зв‘язку варто виділити
дисертаційні дослідження О.А. Устименко «Тварини як об‘єкт права
власності (цивільно-правовий аспект)», Г.Л. Крушельницької «Тварини як
особливий об‘єкт цивільних прав», Луц Д.М. «Тварини як об‘єкт цивільних
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правовідносин» та інших. Водночас, поза увагою залишилась низка не
вирішених питань, які потребують наукового обґрунтування, зокрема,
питання набуття права власності на бездоглядних тварин.
Серед вітчизняних цивілістів, які певною мірою висвітлювали
окреслену проблематику слід назвати

Н. В. Вороніна,

О.В. Дзера,

Ю.О. Заіка, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, О.А. Підопригора, З.В. Ромовська,
І.В. Спасибо-Фатєєва, Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишка та ін. Цій тематиці
приділяли увагу і фахівці екологічного права Г.І. Балюк, Т.В. Григор‘єва,
Н.Р. Кобецька, О.О. Погрібний, В.П. Тихий, Ю.С. Шемшученко та ін.
Разом з тим, варто підкреслити, що окремих наукових досліджень,
присвячених, власне, способам набуття права власності на бездоглядних
тварин, до тепер не проводилось.
Таким чином, метою цієї статті є аналіз сучасного стану та перспектив
розвитку цивільного законодавства України в контексті набуття права
власності на бездоглядних тварин.
Виклад основного матеріалу. Як вже вище зазначалось, стаття 180
ЦК України встановлює, що тварини є особливим об‘єктом цивільних прав,
на який поширюється режим речі2. Отже, законодавець закріпив, що тварина
є об‘єктом речового права, щодо якого може виникати право власності та
окремі його правомочності: право володіння, користування і розпорядження.
Водночас, будучи живими істотами, що мають власні життєдіяльні процеси і
потреби, тварини є особливим об‘єктом речового права, на який, окрім
положень цивільного законодавства, також поширюються норми й інших
галузей права, зокрема екологічного права. Такі особливості стосуються як
набуття, так й здійснення і припинення права власності на тварин. Окрім
цього, враховуючи різноманіття тварин та середовища їх мешкання та
розмноження, не можна не зазначити, що окремі з них не можуть перебувати

2

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року No 435-IV в редакції від 28 березня 2014 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 40. – Ст. 356.
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у вільному цивільному обороті, бути придбаними чи відчуженими, а це
означає, що правовий режим речі на них поширити неможливо.
Слід зазначити, що внаслідок особливостей характеру та поведінки
окремих видів та порід тварин деякі з них, навіть будучи домашніми, можуть
становити небезпеку для оточуючого середовища та людей. Саме тому
законодавець також виокремлює діяльність, пов‘язану із утриманням
окремих тварин, до джерела підвищеної небезпеки3.
Таким чином, говорячи про тварин як про особливий об‘єкт речових
цивільних прав, розуміємо, що детального вивчення вимагає специфіка
набуття, здійснення і припинення права власності на тварин, а також
діяльність із утримання тварин.
Як вірно зазначається в юридичній літературі, специфікою цивільноправового регулювання права власності на тварин можна вважати
відсилочний характер норм, що дають можливість іншим законам
встановлювати особливості регулювання, зокрема, такого складного об‘єкта
права власності, як тварини4. Саме тому зазначена вище стаття ЦК України,
яка відносить тварин до об‘єктів регулювання цивільним правом, не надає
визначення поняттю «тварина», що робить необхідним звернення до інших
нормативно-правових актів для точного встановлення того, що може бути
об‘єктом речового права і перебувати у цивільному обігу.
Найбільш широке та повне тлумачення терміну «тварина» надається у
статті 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
Так, під «твариною» в контексті цієї статті розуміються біологічні об‘єкти,
що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі
домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові5.

3

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року No 435-IV в редакції від 28 березня 2014 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 40. – Ст. 356.
4
Спектор О. М. Тварина як особливий об‘єкт речових прав / О. М. Спектор // Прикарпатський юридичний
вісник. - 2015. - Вип. 3. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2015_3_15
5
Про захист тварин від жорстокого поводження : Закон України від 21 лютого 2006 року No 3447-IV в
редакції від 11 серпня 2013 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 27. – Ст. 230.
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Аналіз положень ЦК дозволяє виокремити наступні способи набуття
права власності на тварину:
–привласнення загальнодоступних дарів природи (ст. 333 ЦК),
–набуття права власності на безхазяйну річ (ст. 335 ЦК),
–набуття права власності на бездоглядну домашню тварину (ст. 341 ЦК),
–набуття права власності на тварину на підставі цивільно-правового
договору та набуття права власності на тварину у порядку спадкування.
Таким чином, аналізуючи наведені вище способи набуття права
власності на тварину, слід виходити зі змісту статті 180 ЦК України, яка
встановлює,

що тварини є особливим об‘єктом цивільних прав, на них

поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.
Перші три способи (привласнення загальнодоступних дарів природи, набуття
права власності на безхазяйну річ та набуття права власності на бездоглядну
домашню тварину) мають бути віднесені до так званих первинних способів
набуття права власності. Причому у перших двох випадках тварина ніколи не
мала господаря, а отже, право власності на неї виникає вперше, а в
останньому йдеться про виникнення права власності незалежно від волі
попереднього власника6.
Так, стаття 333 ЦК України регламентує, що особа, яка зібрала ягоди,
лікарські рослини, зловила рибу або здобула іншу річ у лісі, водоймі тощо, є
їхнім власником, якщо вона діяла відповідно до закону, місцевого звичаю або
загального дозволу власника відповідної земельної ділянки7. У цьому
випадку, на нашу думку, йдеться про набуття права власності на диких
тварин, тобто тварин, природним середовищем існування яких є дика
природа, у тому числі тих, які перебувають у неволі або напіввільних умовах.

6

Верейці О. Набуття права власності на тварин //Юридичний Радник. - №2(74), квітень 2014. Електронний
ресурс. Режим доступу: http://yurradnik.com.ua/stati/d0-bd-d0-b0-d0-b1-d1-83-d1-82-d1-82-d1-8f-d0-bf-d1-80d0-b0-d0-b2-d0-b0-d0-b2-d0-bb-d0-b0-d1-81-d0-bd-d0-be-d1-81-d1-82-d1-96-d0-bd-d0-b0-d1-82-d0-b2-d0-b0-d180-d0-b8-d0-bd/
7
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року No 435-IV в редакції від 28 березня 2014 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 40. – Ст. 356.
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Натомість стаття 335 ЦК України, регулюючи питання набуття права
власності на безхазяйну річ, встановлює, що безхазяйною є річ, яка не має
власника або власник якої невідомий8. У такому випадку, вочевидь, йдеться
про домашніх тварин, що з‘являються в результаті безконтрольного
розмноження.
Слід також зауважити, що фактично ЦК України не встановлює особливого
порядку набуття права власності на тварин, крім випадків виникнення права
власності на бездоглядну домашню тварину.
Зауважимо, що ЦК України встановлює окремі правила щодо набуття
права власності на бездоглядну домашню тварину. На нашу думку, такий
спосіб відрізняється від попереднього тим, що має застосовуватися у
випадках, коли тварина мала власника, але втратила його за певних обставин.
Водночас необхідно визнати, що на практиці таке розмежування можливе
лише за умови неухильного дотримання всіма власниками вимоги стосовно
чипування тварини або у разі наявності у тварини клейма, за яким можна
визначити її походження. Видається, що в сучасній ситуації практично
безконтрольного набуття права власності на тварин про таке розмежування
підстав набуття права власності можна казати лише теоретично.
відповідно до чинного законодавства України, особа, яка затримала
бездоглядну домашню тварину, зобов‘язана негайно повідомити про це
власника і повернути її. Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або
місце його перебування невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов‘язана
протягом трьох днів заявити про це поліції або органові місцевого
самоврядування, який вживає заходів щодо розшуку власника. Недотримання
цих вимог законодавства виключає можливість набуття права власності на
затриману бездоглядну домашню тварину.
Законодавство України також передбачає право особи, яка затримала
бездоглядну домашню тварину, на час розшуку власника залишити її у себе
8

Там само.
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на утриманні та в користуванні або передати іншій особі, якщо ця особа
може забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням
ветеринарних правил, або передати її поліції або органові місцевого
самоврядування.
разом з тим, варто підкреслити, що законодавець певною мірою обмежує
відповідальність особи, яка затримала бездоглядну домашню тварину, за
загибель тварини. Так, відповідальність за загибель або пошкодження
тварини наступає у межах вартості тварини і лише у разі умислу або грубої
необережності цієї особи.
Законодавство встановлює порядок набуття права власності на
бездоглядних домашніх тварин особою, у якої вони були на утриманні та в
користуванні. Для набуття права власності цією особою необхідна сукупність
таких умов: власника тварини не виявлено або він не заявив про своє право
на тварину; сплив з моменту заявлення про затримання бездоглядної
домашньої

тварини

встановленого

строку:

шести

місяців

–

щодо

бездоглядної робочої або великої рогатої худоби, двох місяців – щодо інших
домашніх тварин9.
У випадку відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина була на
утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї, ця тварина
переходить у власність територіальної громади, на території якої її було
виявлено. Якщо власник бездоглядної домашньої тварини з‘явився та
вимагає повернення йому тварини, особа, яка затримала тварину, та особа,
якій тварина була передана на утримання та в користування, мають право на
відшкодування витрат, пов‘язаних з утриманням тварини, з вирахуванням
вигод, здобутих від користування нею10. Крім того, особа, яка затримала
бездоглядну домашню тварину, має право на винагороду в розмірі до
двадцяти відсотків вартості тварини. Вкрай часто власники обіцяють
9

Верейці О. Набуття права власності на тварин //Юридичний Радник. - №2(74), квітень 2014. Електронний
ресурс. Режим доступу: http://yurradnik.com.ua/stati/d0-bd-d0-b0-d0-b1-d1-83-d1-82-d1-82-d1-8f-d0-bf-d1-80d0-b0-d0-b2-d0-b0-d0-b2-d0-bb-d0-b0-d1-81-d0-bd-d0-be-d1-81-d1-82-d1-96-d0-bd-d0-b0-d1-82-d0-b2-d0-b0-d180-d0-b8-d0-bd/
10
Там само.
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винагороду за знайдення їхніх зниклих тварин. У цьому випадку при
визначенні розміру та умов отримання винагороди слід користуватися
положеннями Глави 78 ЦК України «Публічна обіцянка винагороди».
Варто зазначити, що положення вказаних статей поширюються тільки на
домашніх та сільськогосподарських тварин, що необґрунтовано виключає із
правового регулювання цими статтями знайдення дикої тварини, що
перебувала в неволі чи напіввільному стані. Водночас до таких відносин
вбачається цілком доцільним застосування норм про знахідку як один зі
способів набуття права власності за ЦК України. Вказаний спосіб є
ідентичним до набуття права власності на бездоглядну домашню тварину,
проте стосується широкого кола об‘єктів, до яких, як ми вбачаємо, можна
віднести і вказаних диких тварин11.
Таким чином, право власності на тварину може бути набуте будь-яким не
забороненим законодавством шляхом. При цьому спеціальне законодавство
встановлює окремі норми і вимоги, недотримання яких робить правочин,
предметом якого є тварина, недійсним.
Висновки та пропозиції. Отже, тварини за законодавством України
дійсно визнаються об‘єктом речового права, на них поширюється право
власності як в цілому, так й в окремих його правомочностях. Водночас через
те, що тварини мають значну специфіку як живі організми, що є невід‘ємною
частиною

навколишнього

природного

середовища,

мають

низку

визначальних ознак, щодо тварин та окремих їх категорій існують
особливості у набутті, здійсненні та припиненні речових прав. Саме тому
тварини є особливим об‘єктом цивільних прав із правовим регулюванням, що
виходить далеко за межі цивільного права України.
Аналізуючи чинне законодавство України, також можна дійти висновку,
що на законодавчому рівні не закріплене поняття «право власності на
тварину». Виходячи з цього, під правом власності на тварину пропонуємо
11

Спектор О. М. Тварина як особливий об‘єкт речових прав / О. М. Спектор // Прикарпатський юридичний
вісник. - 2015. - Вип. 3. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2015_3_15
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розуміти право особи за власною волею, незалежно від волі інших осіб,
володіти, користуватися та розпоряджатися твариною, відповідно до закону з
урахуванням специфіки поводження з твариною. Ще одним законодавчим
упущенням, на наш погляд, є відсутність дефініції «власник тварини», яке
потребує виправлення.
Слушною може бути й пропозиція запровадження страхування
громадян від ризиків заподіяння шкоди бездоглядними тваринами. Подібний
договір має містити положення, яким до страхових випадків відносяться
укуси тварин. На нашу думку, при заподіянні шкоди бездоглядними
тваринами відповідальність має нести власник такої тварини в особі місцевої
влади.
Слід констатувати, що, на жаль, вітчизняне законодавство доволі скупо
регулює питання відчуження тварин за бажанням власника, що породжує
велику кількість бездоглядних тварин, адже законодавцем не встановлюється
механізм відмови від права власності на тварини. Як вихід із ситуації,
доцільно, на нашу думку, ініціювати внесення змін до чинного законодавства
України, згідно з якими особа може відмовитися від тварини на користь
держави, яка зобов‘язана прийняти на утримання відповідних тварин,
натомість на колишнього власника має покладатися обов‘язок частково
відшкодувати витрати на подальше утримання тварини.
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