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Шановні учасники!

Щиро вітаю Вас на щорічній Всеукраїнській науково-прак-
тичній конференції «Права людини – пріоритет сучасної 
держави»!

Права людини – це невід’ємні права кожного на життя  
і фізичну цілісність, свободу від рабства і тортур, свободу пере-
конань і їх вільне вираження, право на працю та освіту, неза-
лежно від національності, місця проживання, статі, етнічної 
приналежності, кольору шкіри, релігії, мови або будь-яких 
інших ознак. Проблема реалізації, забезпечення та гаранту-
вання прав і свобод людини в Україні на сучасному етапі посі-
дає центральне місце в механізмі реалізації міжнародно-право-
вих стандартів прав людини. 

З огляду на те, що права та свободи людини є складним та 
багатовимірним явищем, запорукою формування української 
інтелектуальної еліти стає залучення експертів та практиків  
в сфері міжнародного права. Права людини як наукова правова 
категорія є об’єктом дослідження та уваги науковців різних 
напрямків. Національний університет «Одеська юридична 
академія» протягом тривалого часу забезпечує необхідні 
умови для конструктивного діалогу, об’єднання учасників  
з різних міст, університетів та сфер діяльності для ідентифі-
кації найбільш актуальних та гострих проблем сучасності, 
формування шляхів їх вирішення та перспектив кодифікації  
і прогресивного розвитку міжнародного права. 

Щороку 10 грудня в світі відзначається Міжнародний 
день прав людини. Виникнення цієї пам’ятної дати пов’язане  
з прийняттям Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних 
Націй Загальної декларації прав людини – документу, який 
змінив повістку ХХ століття, зробивши її більш людино- 
орієнтованою та відобразивши загальні для всіх людей і наро-
дів ідеали.
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Захист прав людини досі є важливим напрямом у всьому 
світі. Серед численних труднощів в галузі прав людини,  
з якими зіткнулось людство в ході двох перших десятиліть  
XXI століття, – міграційна криза, глобальне потепління, поши-
рення коронавірусної інфекції, терористична діяльність 
недержавних акторів та розробка автоматизованої зброї, що 
не передбачає людського контролю тощо. Такі виклики та 
пов’язані з ними наслідки впливають на реалізацію фундамен-
тальних прав та свобод людини – від права на життя, здоров’я, 
належне харчування, водні ресурси і житло до права на свободу 
від дискримінації, розвиток і самовизначення.

Не викликає сумнівів, що ще багато належить зробити  
з метою інформування всіх людей про основні права людини, 
універсальний та невід’ємний характер таких прав та їх значи-
мість. Це дуже важке завдання, виконання якого вимагає 
великих зусиль і цілеспрямованості від кожного. Обізнаністю  
в питаннях щодо прав людини кожен громадянин допоможе 
забезпечити становлення власної правової, демократичної та 
соціальної держави.

Права людини набувають нового значення, коли вони 
стають щоденною реальністю кожної людини в світі. 
Переконаний, подані матеріали конференції будуть цікавими 
не тільки спеціалістам з відповідних напрямків, а також будуть 
використовуватися для вдосконалення нашого законодав-
ства, що нерозривно пов’язане та впливає на реалізацію прав 
людини. Бажаю всім учасникам конференції творчої наснаги, 
невтомного творчого пошуку, подальших успіхів у науковій та 
практичній діяльності.

Сергій Васильович КІВАЛОВ,
Президент Національного університету 

«Одеська юридична академія», академік НАПрН України,
академік НАПН України, доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України
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СЕКЦІЯ № 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЗАРОДЖЕННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Вишневська Юлія Володимирівна
к.ю.н., доцент, докторант кафедри менеджменту  

та інноваційних технологій, соціально-культурної діяльності 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

РОЛЬ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЕКОСИСТЕМІ

Останні десятиліття зустрічається поняття «екосистема». Це 
поняття розглядають з різних наукових точок зору. Ми розгля-
немо роль прав людини у екосистемі з точки зору важливості 
прав людини у суспільстві. Людина є частиною екосередовища, 
тому для формування її правової поведінки в соціумі доцільно 
визначити роль її прав. 

«Екосистема» – це динамічний комплекс спільностей рослин 
та інших живих організмів разом з неживою природою, які взає-
модіють як співпов’язана фунціональна єдність. Люди є інте-
гральною частиною екосистем [1]. Кожна людина, незалежно 
від місця народження або проживання, незалежно від терито-
ріальних маштабів місцевості або густоти населення є части-
ною екосистеми. Таким чином, у загальній екосистемі, кожна 
людина створює свою індивідуальну «екосистему людини». 

Для забезпечення прав людини в екосистемі можна розгля-
дати людину у двох аспектах:

– «людина в екосистемі» – де правова поведінка відповідає 
правилам самої екосистеми;

– «екосистема в людині» – розглядається, яким чином сама 
екосистема впливає на індивіда, тобто вимоги до екосистеми, 
які забезпечують належне існування людини. 

Так, «екосистема людини» – це різновид екологічних систем, 
неодмінним компонентом яких є сама людина. Специфічними 
особливостями екосистеми людини можна вважати:

• відображення цінностей людини в суспільства, в якому 
вона живе;
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• відображення цілей різних груп суспільства;
• направленість рушійних сил на соціальну природу.
Порушення прав людини в «екосистемі людини» можуть 

проявлятися у такому вигляді як дискримінація [2]. Можна 
виділити деякі ознаки дискримінації: 

• упереджене ставлення;
• наявність образ, хамської поведінки, приниження  

і насильства;
• необґрунтована відмова в прийомі на роботу, в навчанні  

і розвитку професійних навичок;
• неповагу чужої думки, релігійних, політичних, моральних 

поглядів;
• перебільшення власних досягнень перед оточуючими, 

приниження чужих достоїнств [3]. 
Ступінь реалізації прав людини в суспільстві є показни-

ком рівня розвитку, як окремого індивіда, суб’єкта права, так  
і суспільства вцілому. Основною метою реалізації та захисту 
прав людини, як чинника екосистеми людини є формування 
нової соціально-правової парадигми, де несвідома культура 
позитивної поведінки між членами суспільства є основою 
сталого розвитку екосистеми, за допомогою якої і форму-
ється особистісна екологія людини. Права людини, як чинник 
екосистеми людини відображають дійсні можливості індивіда, 
ступінь та межі реалізації та захисту його права у соціумі. 

На наш погляд, важливим є питання професійна підготовка 
майбутніх управлінців для забезпечення захисту прав людини 
у екосистемі, формування соціально-правових цінностей 
конкретного індивіда в суспільстві. 

Саме права людини, на сьогоднішній день, являються 
засобом управління відносин у суспільстві. На офіційному 
веб сторінці Ради Європи зазначено, що протягом довгого 
часу традиційні засоби масової інформації, відомі під назвою 
«четверта влада» за аналогією з трьома традиційними 
гілками влади демократичного режиму (законодавчої, вико-
навчої та судової) – союзниками держави [4], допомогають 
громадскості формувати нові соціально-правові цінності 
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направлені на підтримку прав людини, наприклад боротьбі  
з дискримінацією. 

Можна визначити дві основні форми дискримінації: de jure 
(або правова), закріплена в законах (офіційна); de facto (або 
неофіційна), що укоренилася в соціальних звичаях. 

Компаративний аналіз поглядів на роль прав людини 
в екосистемі констатує важливість у екзистенціального 
значення права людини: її соціальне буття, індивідуальності 
особистості, юридичну дієздатність, індивідуальність у потре-
бах, саморозвитку та самореалізація. Отже, професійна підго-
товка майбутніх управлінців потребує формування у них 
векторів забезпечення прав людини в екосистемі, які б прояв-
лялися у безсвідомому закріпленні соціально-правових ціннос-
тей суспільством вцілому.

Джерела:
1. Ecosystems and human well4being : a framework for assessment/ 

Millennium Ecosystem Assessment; авторы Джозеф Алкамо  
[и другие]; содействовавшие авторы Елена М. Беннет [и другие].  
Р. 3. URL: https://www.millenniumassessment.org/documents/MA_A%20
framework%20for%20Assessment_RUS.pdf

2. Domestic violence against women in marriage and family relations: 
way of regulation and legal settlement in Ukrainе // Yuliia V. Vyshnevska, 
Olena A. Uliutina, Olena V. Artemenkys. Journal of legal communication.  
Vol 1. Р. 40–46.

3. Дискримінація – одна із гостріх світових проблем.  
URL: https://pdpu.edu.ua/zh-cn/struktura/zahalnouniversytetski-
v iddi ly- t a -s l u zhby/ p syk ho l o hichna -s l u zhb a / rekomen da t s i i -
psykholohichnoi-sluzhby/3905-diskriminatsiya-odna-z-gostrikh-
svitovikh-problem

4. Засоби масових інформацій. Роль засобів інформації.  
URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/media
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Грабинський Михайло Ігорович
к.ю.н., асистент кафедри міжнародного права

Львівського національного університету імені Івана Франка

ПЕРСПЕКТИВИ ВИОКРЕМЛЕННЯ  
ФІНАНСОВИХ ПРАВ У НОВИХ ПОКОЛІННЯХ 

ПРАВ ЛЮДИНИ

Права людини, що безпосередньо пов’язані з її економічним 
благополуччям, це напевно одна із тих юридичних сфер, що 
рівномірно забута як міжнародним, так і національний правом.

Хоча сьогодні все ще актуальним і найбільш досліджуваним 
залишається друге покоління прав людини [1], зараз науков-
цями вже напрацьовуються обґрунтування четвертого [2] та 
п’ятого [3] покоління цих прав. Нові підходи пояснюють необ-
хідність виділення так званих «колективних прав», при цьому 
все частіше мова йде про екологію, гендерну політику, право на 
смерть та інформаційні (цифрові) права.

Ми вважаємо, що після Другої світової війни є ще одна сфера 
прав людини, що зазнала вагомих змін у практичному засто-
суванні та проблемах захисту – фінансові права людини. До 
таких прав слід віднести, зокрема: право людини на безумов-
ний базовий дохід, право людини на базову фінансову освіту 
(фінансову грамотність), право людини на захист своїх еконо-
мічних інтересів у споживацьких відносинах, право людини на 
вільний вибір фінансових інструментів тощо.

Здебільшого держави не можуть і (що найгірше) не хочуть 
забезпечувати своїм громадянам зазначені права, аргумен-
туючи це «особливою» опікою про економічне благополуччя 
людини (захист від необдуманих втрат, від фінансових ризиків, 
від економічних злочинів тощо). А така позиція є неправиль-
ною та шкідливою, адже суперечить новим тенденціям станов-
лення прав людини. 

Для прикладу, право на евтаназію (право на смерть) вже 
майже не викликає подив у юристів-дослідників, але чомусь все 
ще викликає певний супротив у багатьох держав. Тому і право 
на надмірний економічний ризик (добровільне використання 
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громадянином високодохідних та високоризикових фінансо-
вих інструментів) без обговорення стало темою табу для всіх 
без винятку держав. Наприклад, якщо людина достеменно 
знає про правову природу фінансових пірамід, про можливість 
«доходу» лише для тих, хто вчасно вийде зі системи, та високий 
ризик втрати свого вкладення, то, як і з правом на евтаназію, 
вона може такі інструменти використовувати без додаткового 
втручання держави, адже це є складовою її фінансової свободи.

Постійна боротьба з фінансування тероризму, відмиван-
ням доходів, отриманих злочинних шляхом, а також з неплат-
никами податків, сприяє порушенню ще одного фінансового 
права людини – права на економічну конфіденційність. 

Деякі держави спромоглись в рамках експерименту запро-
вадити безумовний базовий дохід для своїх громадян [4]. 
Дослідники встановили, що введення механізмів безумовного 
базового доходу також містить ряд серйозних соціальних ризи-
ків: зростання соціальної апатії, загальне зниження трудової 
активності, знецінення праці людини як такої. Водночас аргу-
ментовано, що введення безумовного базового доходу розвину-
тими країнами і обмеженість ресурсів на такі практики в краї-
нах, які розвиваються, може ще більше поглибити вже існуючі 
диспропорції у їх соціально-економічному розвитку та зумо-
вити стихійне зростання міграційних потоків з менш розви-
нутих країн у країни центру світ-системи [5]. Тому бачимо, що 
іноді держави погоджуються забезпечувати фінансову свободу 
громадян, але на жаль, реалізація відповідних прав поки  
здійснюється дуже вибірково.

Фінансова грамотність є необхідністю для сучасної людини, 
адже в світі сучасних технологій та активного розвитку еконо-
мічної сфери, людина просто повинна вміло розпоряджатися 
власними коштами задля їх економії, примноження та плану-
вання свого бюджету [7].

Право на фінансову грамотність (базову фінансову освіту) 
зазвичай розглядають як обов’язок держави навчати осно-
вам фінансів школярів. При цьому основними завданнями 
школи та уряд визначають зростання компетенції грома-
дян у сфері управління власними фінансами (розуміння  



10

фінансової термінології, володіння актуальною інформацією, 
відповідальна фінансова поведінка, вміння приймати обдумані 
фінансові рішення) [6]. Насправді питання фінансової грамот-
ності є ширшим. Використання багатьох фінансових інстру-
ментів може ефективно вирішити питання порушення інших 
прав людини. Зменшення світового рівня бідності населення 
та розвиток економіки в цілому мають стати ключовим пріо-
ритетом для всіх держав, який можна буде забезпечити щонай-
менше реалізувавши право на фінансову грамотність людини.

Результатом незабезпечення державами прав людини на 
захист економічних інтересів у споживацьких відносинах 
(права споживачів фінансових продуктів) є незнання громадя-
нами можливих шляхів вирішення вже існуючих фінансових 
проблем, зокрема: неправомірно високих відсотків по креди-
тах, невиплат депозитних коштів, погроз з боку колекторів 
тощо [7].

Таким чином, норми національного законодавства та міжна-
родного права не передбачають виокремлення окремої сфери – 
фінансових прав людини, а наявність існуючих систем захисту 
суміжних прав людини не можуть забезпечити усунення цієї 
правової прогалини. Ефективний захист згаданих прав та 
їх правове закріплення має стати одним із пріоритетів для 
подальшого дослідження в рамках четвертого та п’ятого поко-
ління прав людини.
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SYSTEMATIZATION OF LAW:  
GENERAL PRINCIPLES AND LEGAL NATURE

In modern conditions of accumulation over many years of a large 
amount of legal material, the existence of a significant array of regu-
lations adopted at different times, in force or truncated, or actually 
expired, the systematization of legislation is especially necessary. 
In this regard, the analysis of the doctrinal understanding of the 
essence and legal nature of the systematization of law is relevant. 
The essence of the concept of systematization is based on scien-
tific and theoretical ideas about the system and the practical use of  
a systems approach. In this regard, it is necessary to dwell in more 
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detail on the theory of systems approach, as well as on the problem 
of the theory of the legal system and the legal system. 

The systematic approach involves the disclosure of the essence 
of the object under study through the identification of the whole 
complex of internal and external connections. Currently, a system-
atic approach is used in the study of all spheres of social and tech-
nical activities and is not a specific scientific tool of jurisprudence. 
However, it should be noted that the application of a systematic 
approach to the study of law at different levels increases the abil-
ity to identify its content and form, internal unity and delimitation, 
the relationship and interaction of parts, its components. Therefore, 
speaking about the legal system, it should be borne in mind that 
the internal unity, coherence, differentiation, characteristic of the 
entire legal system, are inherent in its elements. In legal science, the 
concept of system has certain specifics. In the modern legal litera-
ture you can find different definitions of «legal system». 

The system of law is considered in modern jurisprudence as: 
1) the structure (internal structure) of law; 2) certain, objectively 
existing, reflecting the historical and cultural features of law; 3) is 
a regulatory entity; 4) reflects the unity of legal norms and their 
differentiation; 5) reflects existing and developing social relations. 
Law, developing in a certain system of social relations as their 
source, factor or result, is in a uniquely unique vector of develop-
ment. However, its understanding and, as a consequence, the theo-
retical organization of the system is carried out under the influence 
of external, doctrinal factors. In this regard, the subjectivity of the 
legal system, along with objective existence, cannot be denied. In 
addition, law can act as a source, factor or as a result of the devel-
opment of social relations. Exclusively direct dependence of law on 
public relations is not absolute. In this regard, it should be empha-
sized that the legal system remains the same even in moments of 
some disorganization, as long as it is able to pursue its goal and it 
retains the system-forming factors. 

The legal system is one that historically consists of and reflects 
the national and cultural features of the law of a particular state, the 
unity of legal norms and their differentiation in industries, subsec-
tors, institutions and norms, selected according to the subject 
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and method of legal regulation. According to established views in 
science, the elements of the legal system are legal norms, sub-insti-
tutions, institutions, subsectors and branches of law. The unity of 
the subject and method of legal regulation allows to single out the 
largest independent branches of law in the systematization practice. 
However, for a certain law enforcement practice, when establishing 
a branch of law to a specific legal fact, the third, additional crite-
rion for distinguishing an independent branch of law is the presence 
of a large codified normative legal act, which is the basic source of 
the relevant branch of law. It should be emphasized that the rule of 
law is the primary element of the legal system, which creates all the 
other, larger systemic legal elements: institutions, industries, etc. 
Based on this, it should be emphasized that the rule of law should be 
the basis, the starting point of the practice of systematization of law. 
Thus, normativeness is a sign that reveals the connection between 
the legal system and the legal system.

Understanding the legal system in legal science is also ambig-
uous. Analysis of different points of view on the definition of the 
concept of legislation makes it possible to identify the following 
approaches: 1) it is a set of all laws and regulations; 2) it is a set 
of normative legal acts of the legislative body, the President, the 
government; 3) it is a set of all regulations of the legislature; 4) it is 
a set of laws only. At the same time, specific forms of law are subject 
to systematization. In this regard, it should be emphasized that the 
system of legislation in the broadest sense (laws, other regulations) 
is one of the most important, most perfect and significant in all legal 
families form of law. The legislative system (legislative system) is an 
integral part of the legal system. The system of legislation objecti-
fies, establishes the connection between the elements of the legal 
system, proceeding from the doctrinal to the formal level of expres-
sion of law. The differences between the legal system and the legal 
system are as follows. As a primary element of the legal system is 
the rule of law, which consists of three elements: hypotheses, dispo-
sitions and sanctions. 

The primary element of the legal system can be recognized as an 
article, paragraph, paragraph of a normative legal act, which may 
not coincide in scope with the rule of law, as different elements 
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of the rule of law are usually contained in different articles of the 
normative legal act. The system of law is its internal content, and 
the system of legislation is an external expression, the design of law, 
enshrined in the forms of law. The branch of law has a single subject 
and method of legal regulation, while the branches of law differ only 
in the subject of regulation. The system of legislation is second-
ary to the system of law. Legislation is derived from law, which, in 
turn, is often derived from existing social relations in a given area. 
The system of law is formed objectively under the influence of 
social relations, and the system of legislation is formed subjectively, 
depending on the will and discretion of the legislator, the state. The 
structure of the legal system provides only a horizontal division, and 
when building a system of legislation adds a vertical hierarchy of 
various regulations. 

Branches of law may not coincide with branches of law. If in the 
process of legal systematization practice the subsystem of legislation 
coincides with the branch of law, then there is sectoral legislation. 
If the subsystem of legislation is recognized, becomes part of the 
field of law, then there is intra-industry legislation. If the subsystem 
of legislation includes several branches of law or their parts, then 
there is a complex legislation. Thus, the system of law in systemati-
zation and law-making practice should act as a doctrinal basis of the 
legal system. The scope of regulation of legal systems and legislation 
is also different. In addition to normative legal acts, the legal system 
includes other sources of law, in particular legal customs and prece-
dents, and therefore more fully regulates the relevant social rela-
tions. The system of law and the system of legislation are closely 
interrelated independent categories that represent two aspects of 
the same essence – law. The system of law is an internal structure of 
law that corresponds to the nature of public relations regulated by 
it. The system of legislation is an external form of law that expresses 
the structure of its sources, ie the system of normative legal acts. 
Law does not exist outside the law, and law in its broadest sense is 
law. Thus, the system of legislation is an external form of law (system 
of rules of law) or normative-regulatory level of the legal system.

Communication, integrity and the resulting stable structure are 
the hallmarks of any system. In this regard, it should be emphasized 
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that legislation is not just a set of legal acts, but their system. The 
system of legislation is a set of interconnected and interdependent 
normative legal acts, drawn up in such a way that allows to repro-
duce the whole picture of the totality of the current normative legal 
regulation. It should be emphasized that the systematization of law 
is primarily a doctrinal legal practice, and the systematization of 
legislation is its most real embodiment. In this form, the systemati-
zation of law and systematization of legislation are identical and act 
as a mechanism for linking the legal system and the legal system. 
Theoretical understanding of the system determines the areas and 
directions of application of the systems approach in science and the 
very essence of the systematization of law. Theorists of law do not 
give an unambiguous definition of the concept of systematization. 
The first group includes the judgments of the authors, representing 
the systematization of law in the broadest sense of its understanding. 

Representatives of this group classify the systematization of law 
as a kind of legal practice. The object of systematization, focused 
on achieving streamlining and improvement, in this aspect are all 
legal acts of various types. The second group consists of support-
ers of a narrower understanding of systematization, who defined 
it as a kind of legal activity, the objects of which are regulations. 
Systematization of law – is a special kind of legal activity, practice, in 
its implementation is manifested as a permanent form of develop-
ment and streamlining of the existing legal system. 

Systematization of legal acts in legal practice is not only a way 
to optimize legislation, but also a necessary mechanism for legal 
education, training of lawyers, as well as law enforcement practice. 
It should be emphasized that in the process of balanced, progres-
sive development of society, systematization plays a priority role 
in lawmaking. Lawmaking cannot stop at a certain stage, but is 
constantly in dynamics, the development due to the dynamism of 
social ties, the emergence of new needs in public life that require 
legal regulation. The state and legal basis of modern civilized societ-
ies is characterized by the presence of a significant number of regu-
lations adopted by the legislature and the executive. 

The process of normal evolution of social relations creates  
a need for constant updating and increasing legislation. Legislatures 



16

are actively adopting new laws and regulations. This leads to regu-
lar modifications of legal and legal systems. The use of an updated 
system of legislation involves work to streamline its elements.  
A constant form of such work is the systematization of normative 
legal acts, which means the activity of streamlining normative acts, 
bringing them into an orderly, coherent system. The purpose of 
systematization of legislation is to bring regulations, through their 
streamlining, in a coherent system that most objectively reflects the 
legal system. The activity of systematization of legislation occupies 
one of the main places in the legal policy of the modern state. In 
the complex of interrelated problems that the state solves through 
political and managerial activities in the legal sphere of society, the 
priority is legislative policy, which means government activities 
related to the design of political decisions in the form of regulations, 
process optimization and techniques of lawmaking, promulgation 
of laws and bylaws and their systematization.

Кльоб Катерина Іванівна
здобувач вищої освіти судово-адміністративного факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»

БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
ЯК УНІВЕРСАЛЬНЕ ПРАВО КОЖНОЇ ЛЮДИНИ 

Питання безпечного навколишнього середовище все 
частіше лунає у міжнародній спільноті. Ведуться дискусії 
щодо пагубного впливу зміни клімату на повсякденне життя 
людей, забруднення водного середовища та атмосферного  
повітря тощо. Велику увагу до проблеми навколишнього 
середовища привертають екологічні активісти, зокрема швед-
ська активістка Грета Тунберг, яка у своїх виступах наго-
лошує на екзистенційну кризу людства в результаті зміни 
клімату. Що ж до права на безпечне навколишнє середовища, 
то воно не згадується ні в Загальній декларації прав людини, ні  
в двох Міжнародних пактах про права людини. Проте акту-
альність цього питання зростає з кожним днем, тому важливо 
дослідити його зміст та нормативно-правове закріплення.
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Право на безпечне навколишнє середовище відноситься 
до групи екологічних прав людини. Вперше на міжнародному 
рівні екологічні права були проголошені на Конференції ООН 
щодо довкілля людини в Стокгольмі в 1972 року. В результаті 
вказаного заходу була прийнята Декларація Конференції ООН 
із проблем оточуючого люду середовища. Так, другий розділ 
цієї Декларації визначає, що людина має основне право на 
свободу, рівність і сприятливі умови життя у навколишньому 
середовищі, якість якого дозволяє вести достойне і процвіта-
юче життя [1].

Декларація Ріо-де-Женейро щодо навколишнього середо-
вища та розвитку 1992 року розвинула тему права людини 
на безпечне навколишнє середовище на міжнародному рівні. 
Зокрема, вказаний документ декларує право людей на здорове 
і плодотворне життя в гармонії з природою [2]. Гармонія  
з природою проявляється, в першу чергу, в безпечному навко-
лишньому середовищі, яке оточує кожного із нас.

Декларації конференцій ООН в Стокгольмі та Ріо-де-
Женейро стали передумовою для прийняття на 48 сесії Ради по 
правам людини ООН Резолюцію A/HCR/48/L.23. Ця Резолюція 
є важливою в контексті екологічних прав людини, адже саме 
вона визнає здорове та безпечне навколишнє середовище 
універсальним правом людини. 

Як і будь-яка резолюція Ради, вона не має юридичної сили, 
адже Рада по правам людини ООН – це міжвідомчий орган 
в системі Організації Об’єднаних Націй, який займається 
захистом прав людей у всьому світі і її резолюції не мають 
обов’язкової юридичної сили, але містять стійкі політичні 
зобов’язання. Також у вказаній Резолюції міститься запро-
шення для Генеральної Асамблеї ООН розглянути це питання, 
що підкреслює його важливість для міжнародної спільноти.

Важливими положеннями в Резолюції в контексті права на 
безпечне навколишнє середовище є рекомендації державам 
у здійсненні цього права. Так, Резолюція закликає держави 
розвивати потенціал для докладання зусиль із захисту навко-
лишнього середовища, щоб здійснювати їхні зобов’язання 
щодо прав людини; продовжувати ділитися ефективною  
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практикою у дотриманні зобов’язань з прав людини пов’язані 
з задоволенням від безпечного, чистого, здорового та стій-
кого довкілля, включаючи обмін знаннями та ідеями, побу-
дові синергії між захистом прав людини та захистом довкілля, 
дотримуючись комплексного підходу; запровадити політику 
щодо здійснення вказаного права; продовжувати здійсню-
вати зобов’язання щодо прав людини, пов‘язаних з безпечним, 
чистим, здоровим та стійким навколишнім середовищем для 
реалізації та досягнення Цілей Сталого Розвитку, враховуючи 
комплексний і багатогалузевий характер останніх [3].

Отже, з вище зазначеного можна зробити висновок, що 
міжнародні нормативно-правові акти містять окремі поло-
ження щодо екологічних прав людини. Проте в зазначених 
актах не закріплено право на безпечне навколишнє середо-
вище як універсального. Визнання вказаного права як одного  
і з основних прав людини стало б вирішальним кроком до більш 
відповідального відношення людей до довкілля та природи  
в цілому.
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THE LEGAL REGULATION OF HUMAN EXPERIMENT 
ON THE BASIS OF THE NUREMBERG CODE  

AND THE DECLARATION OF HELSINKI

The Curіоsity in human experiments dates back to ancient times, 
when the main and the most available source of information was 
to test the effectiveness of a drug or method directly on slaves (as 
objects). Over time, as human beings stopped to be a subject of 
enslavement, human experiments became increasingly human. 
However, a turning point in the history of human experiments was 
the 20th century. The new stage was begun with the condemnation 
and torture of human experiments of Nаzі doctors in the concentra-
tion camps (the so-called Dоctоrs’ Trіal).

The first result of the struggle against cruelty, inhumanity and 
mankind’ desire to prevent similar crimes in the future was the 
Nurеmbеrg Cоdе (1947), both the first international and the mоst 
important document in the history, that was focused on the ethic 
aspect of medical research. Thе Cоdе formulated a new standard of 
ethical medical behavior for human rights era after the Wоrld Wаr 
II, which is expressed in 10 principles of carrying out of medical 
research on the human subjects [1].

The main principle of the Nurеmbеrg Cоdе is nеcеssity to obtain 
the voluntary informed consent of the humаn subject in order to 
cаrry out an experiment. Іn other words, the person (potential 
human subject) should have the full legal capacity to give consent; 
should exercise frее power of choice, without the intervention of 
any element of force, deceit, fraud, overreaching, duress, or other 
ulterior form of constraint or coercion. The prіncіplе оf vоluntary 
infоrmed consent protects the individual’s right to control his own 
body and it ensures that the human subject has all necessary knowl-
edge and understanding оf аll details and peculiarities of the exper-
iment in order to make an informed decision. Before experiment 
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is carried out, the human subject should know about the charac-
ter, duration, and aim of the experiment; the method and means by 
which it is to be carried out; all inconveniences and hazards; and the 
consequences for the hеаlth (both physical and mental) or person 
which may be involved in the experiment [3, р. 2].

Mоreover, the degree of risk of the experiment shouldn’t exceed 
the humanitarian necessity, whіch should rich the experiment. 
Beside it, the human experiment, which can cause a disability оr 
death, can’t be carried out at all. The possibility to terminate the 
experiment at any stage by the wіsh of the human subject is foreseen.

The fundamental ideas of the Nurеmberg Cоdе have fоund their 
cоntіnuatіоn, extension and development in the Dеclаrаtіоn of 
Hеlsіnkі. The lаtter is a set of ethical provisions concerning human 
experiments for the medical community, which are formulated by 
the Wоrld Mеdіcаl Аssоciation. But unlike The Nurеmberg Cоdе, 
the Dеclаratiоn of Hеlsinki focuses on the obligations of physician-
investigators to the human subjects, not just only on the human 
rights of the human subjects.

Speaking about the Dеclаrаtіоn of Hеlsinki, “it is a legal act that 
determines the criteria for the lawfulness of the implementation  
of medical experiments. The document contains three sections:

1. Basic principles.
2. Medical research, which аre combined with professional help 

(clinical research).
3. Nonclinical biomedical research with the involvement  

of humаn subjеct.
It contains important prоvisions cоncеrning:
• prevention оf risks during humаn experiments;
• full and timely informing оf the humаn subject;
• observance of confidentiality оf the humаn subject 

information;
• the principle of vоluntary consent;
• timely and cоmprehensive application of the humаn subject 

protection mechanisms;
• protection of both safety and health of the humаn subject  

[4, р. 243].
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In addition, Аrticle 29 provided the possibility of obtaining 
consent of potential human subject who are physically or mentally 
unable to express consent, such аs unconscious patients. Іn such 
circumstances, the doctor must оbtain the informed consent from 
the legal representative of such human subject [2].

Аfter numerous revisions (there was 7 times ) of the Declaration, 
there is the shift of the unconditional dominance of individual health 
and the rights of humаn subjects to sіtuation whеn we need to take 
into account the interests of society and populations.

Thus, the Nurembеrg Codе and the Dеclаrаtion of Hеlsinki are 
the main international legal documents, which regulate ethic aspect 
of human experiments. Their fundamental provisions have great 
impact on relations in this sphere in general, as well as become  
a base for other national and international medical documents.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

Одним із чинників забезпечення ефективності правового 
регулювання публічного адміністрування є формування онов-
леної концепції адміністративних процедур, як внутрішньої 
форми його буття. Так, саме відсутність адекватної сучасним 
реаліям системи теоретичних поглядів щодо адміністратив-
них процедур розглядається як один з головних чинників, 
що обумовлює неможливість протягом більш ніж двадцяти 
років ухвалити базовий законодавчий акт про адміністративні 
процедури.

При цьому, сама категорія «адміністративні процедури» 
не отримала сталого визначення у теорії адміністративного 
права. Важливим методологічним підґрунтям для розуміння 
сутності адміністративних процедур виступає оновлений 
підхід до розуміння категорії «адміністративний процес», що 
пов’язуючи його з адміністративною юстицією, як різнови-
дом правосуддя у сфері публічно-правових відносин, одно-
часно не виключає необхідності подальшого теоретичного 
обґрунтування та правового регулювання порядку адміністра-
тивної правотворчості та правозастосування у публічному 
адмініструванні.

Враховуючи наведене, під адміністративною процедурою 
пропонується розуміти встановлений правом порядок реаліза-
ції правових форм публічного адміністрування, що охоплює як 
зовнішньо- так і внутрішньо організаційну діяльність суб’єктів 
публічної адміністрації та регламентує як порядок прийняття 
нормативно-правових актів, так і реалізацію інших правових 
форм публічного адміністрування.

Природньо, що змістовне наповнення цієї катего-
рії повинно здійснюватися, насамперед, через виявлення 
найбільш загальних, фундаментальних положень реалізації  
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адміністративно-процедурної діяльності. Мова йде про прин-
ципи адміністративних процедур, що сприяють правильному 
пізнанню та застосуванню адміністративно-процедурних 
норм, є основою законодавчої практики, підготовки, розробки 
і прийняття правових норм, що відповідають їм за змістом, та 
подальшого удосконалення цих норм.

На сьогодні в науці адміністративного права відсутнє єдине 
розуміння системи принципів адміністративних процедур. 
Проте, варто виокремити низку наукових праць, що переважно 
або у частині присвячені розкриттю цієї проблематики. Так,  
О.С. Лагодою у дисертації на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук «Адміністративна процедура: теорія  
і практика застосування» (2007 р.) окремий розділ присвя-
чено визначенню та характеристиці окремих принципів адмі-
ністративних процедур. Ю.М. Фролов у статті «Класифікація 
принципів адміністративних процедур» (2013 р.) наводить 
основні критерії класифікації таких принципів, виділяє відпо-
відні їх різновиди та розкриває їх зміст. Н.Л. Губерською  
у монографії «Адміністративні процедури у сфері вищої 
освіти: теоретико-правове дослідження» (2015 р.) визначено 
принципи організації та реалізації адміністративних проце-
дур відносно до сфери вищої освіти. Д.В. Сущенко у дисерта-
ції на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
«Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи: порів-
няльно-правовий аспект» (2018 р.) також розглядає, вико-
ристовуючи порівняльний метод, і принципи їх здійснення. 
Окремо необхідно зазначити дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня доктора юридичних наук А.А. Шарая «Принципи 
адміністративно-процедурного права: питання теорії та прак-
тики» (2020 р.), де такі принципи розглянуто як універсальні 
основоположні зумовлені соціальними закономірностями,  
закріплені в адміністративно-процедурних нормах фунда-
ментальні ідеї та базові засади адміністративно-процедур-
ної діяльності. Також автором проаналізовано низку крите-
ріїв їх класифікації, що позитивним чином позначається на 
розумінні сутності, унікальності принципів адміністративно- 
процедурного права.
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Принципи адміністративних процедур можна трактувати 
як загальні, основні, фундаментальні положення реалізації 
адміністративно-процедурної діяльності. 

Під класифікацію принципів адміністративних процедур 
розуміється умовний їх розподіл з використанням окремих 
критеріїв для визначення зв’язків між ними, встановлення 
існуючих закономірностей їх ресурсу, можливості надання 
правової оцінки кожному окремому принципу.

На теперішній час слід констатувати різноманітність підхо-
дів до розуміння та класифікації принципів адміністратив-
них процедур. Так, О.С. Лагода виокремлює загальноправові 
та галузеві адміністративно-процедурної діяльності [3, с. 11].  
Н.Л. Губерською пропонується поділ принципів адміністра-
тивних процедур на загальні та спеціальні принципи [1, с. 54].  
Ю.М. Фролов поділяє принципи адміністративної процедури  
на дві групи – основні, загальні та спеціальні [5, c. 428].  
А.А. Шарая виокремлює дві групи принципів адміністративно-
процедурного права: універсальні принципи та інституційні 
принципи [6, с. 85]. Вбачається, що такі підходи тяжіють до 
так званого «класичного» поділу принципів адміністратив-
них процедур, що свідчить про сприйняття загальновизнаних 
у вітчизняній правовій науці положень щодо поділу принципів 
права загалом і галузево-підгалузевого поділу принципів.

У свою чергу, існують авторські підходи до класифікація 
та угрупування принципів адміністративних процедур. Так,  
А.А. Пухтецька, пропонує матеріальні принципи та 
про цедурні принципи [4, с. 82]. І.В. Криворучко виокремлює  
три групи принципів: 1) конституційно-правові; 2) організа-
ційні; 3) морально-етичні [2, с. 71]. 

Окремі автори обмежуються лише наведенням системи 
принципів без їх класифікації. 

Варто звернути увагу на систему принципів запропоновану 
в проекті закону про адміністративну процедуру, предмет регу-
лювання якого хоча й і не охоплює усю процедурну діяльність 
у публічному адміністрування, проте стосується упорядку-
вання чи не найбільш значущого та великого масиву процедур 
публічного адміністрування, якими опосередковується біль-
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шість відносин публічної адміністрації з фізичними та юридич-
ними особами. Так, законодавець передбачає та принципи 
адміністративних процедур: 1) верховенство права, у тому 
числі законність та юридичну визначеність; 2) рівність перед 
законом; 3) добросовісність і розсудливість; 4) відкритість;  
5) ефективність; 6) обґрунтованість; 7) безсторонність (неупе-
редженість) адміністративного органу; 8) пропорційність;  
9) своєчасність і розумний строк; 10) офіційність; 11) презумп-
ція правомірності дій та вимог особи; 12) гарантування права 
особи на участь в адміністративному провадженні; 13) гаран-
тування ефективних засобів правового захисту. Вбачається, 
такий підхід є дещо деструктивним, адже до системи принци-
пів віднесено і гарантії, і презумпції.

Отже, принципи на яких базуються адміністративні проце-
дури є не чим іншим, як особливою сукупністю об’єктивних  
і суб’єктивних засад, керуючих ідей та пізнаних закономірнос-
тей, що закріплені або потребують нормативного закріплення, 
спрямовані на досягнення оптимальних результатів діяль-
ності суб’єктів публічної адміністрації з прийняття норматив-
них актів чи розгляду адміністративних справ. Кожен принцип 
адміністративної процедури виконує власну, чітко визначену 
роль в організації та реалізації адміністративно-процедурної 
діяльності. З іншого боку, принципи адміністративної проце-
дури неможливо розглядати без урахування їхньої загальної 
єдності та взаємообумовленості. Вони діють не розрізнено,  
а в сукупності, тісно переплітаються та взаємодіють, перехо-
дять один в одного, випливають один з одного.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО 
ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ  

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ  
В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ПОВНОВАЖНОГО СКЛАДУ 

СУДУ АБО ЛІКВІДАЦІЇ СУДУ

Oснoвнoю кoнституцiйнoю зaсaдою сyдoчинства, серед 
іншого, є обов’язкoвість судoвoгo рiшення (п. 9 ч. 2 ст. 129 
Конституції України), що є однією iз вaжливих склaдових прин-
ципу правoвoї визначеностi, а такoж права на справедливий 
суд, закріпленого, зокрема, у ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини 
та, зокрема, рішення у справі «Шмалько проти України» від  
20 липня 2004 року, виконання судового рішення є невід’ємним 
елементом права на судовий захист, передбаченого  
ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, для цілей якої виконання рішення, ухваленого будь-
яким судом, має розцінюватися як складова частина судового 
розгляду.

У справі «Горнсбі проти Греції» Суд зaзнaчив, щo викoнaння 
рiшення, ухваленого будь-яким судом, має рoзцiнюватись як 
склaдова чaстина сyдового рoзгляду [1, п. 40].

Згідно ст. 129¹ Конституції України держава забезпечує 
виконання судового рішення у визначеному законом порядку; 
контроль за виконанням судового рішення здійснює суд [2].
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Отже, судoвий контрoль за викoнанням судoвих рішень – це 
особлива форма правосyддя, діяльнiсть суду пов’язана із реалі-
зацією судових актів, яка здійснюється у формі «конт рольного 
санкціонування» вчинення деяких процесуальних дій у вико-
навчому провадженні, безпосереднього розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність виконавців, як важливої гаран-
тії захисту права особи у післясудовому процесі та розгляді 
різних позовів, які стосуються заходів примусового виконання 
рішень.

В зв’язку з тим, що робота Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України досі не відновлена, сьогодні існує проблема 
кадрового дефіциту в судах, фактично, зупинено процес добору 
та завершення кваліфікаційного оцінювання 

суддів, збільшено випадків звільнення суддів з посади, що 
підтверджує загострену потребу у суддях.

У деяких випадках, у зв’язку із ухваленням рішень про 
тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя або 
закінчення строку повноважень у суддів, виникають ситуації, 
пов’язані з відсутністю у судах України повноважних суддів та 
неможливістю виконання судових рішень у судах.

Тут слід зауважити, що залучати установи та організації, 
адвокатів, прокурорів, інших спеціалістів, окрім діючих суддів, 
щодо підписання виконавчих листів тощо, суперечить поло-
женням ст. 124 Конституції України, ст. 5 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», які закріплюють виключність судів 
щодо здійснення правосуддя та недопущення делегування та 
привласнення функцій судів іншими органами чи посадовими 
особами.

Водночас, відповідно до п. 1.3.1. Положення про автомати-
зовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням 
Ради суддів України № 25 від 02.04.2015р. функціонування 
автоматизованої системи документообігу в судах загальної 
юрисдикції забезпечує об’єктивний та неупереджений розподіл 
судових справ між суддями з додержанням принципів випадко-
вості та в хронологічному порядку надходження судових справ, 
з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого 
навантаження).
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Згідно зазначеному у розділі ІІ цього Положення Порядку 
функціонування автоматизованої системи, вона забезпечує 
розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів), визна-
чення запасного судді, слідчого судді, присяжних та народних 
засідателів. П. 2.3.20. Положення закріплює, що за допомогою 
автоматизованого розподілу визначається також запасний 
суддя та слідчий суддя.

Нажаль, сьогодні у процесуальному законодавстві запасний 
суддя – категорія не дуже визначена. У зв’язку з тим, що право-
вий статус запасного судді до моменту початку здійснення ним 
своїх повноважень не регламентується на законодавчому рівні, 
а сама можливість призначення запасного судді є досить неви-
значеною та нечітко сформованою, практика щодо призна-
чення запасного судді є мінімальною та нерозгалуженою. Але, 
залучення саме запасного судді до порядку виконання судових 
рішень в ситуаціях, пов’язаних з відсутністю у судах України 
повноважних суддів, на наш погляд є проявом належного здій-
снення правосуддя, таким, що відповідає основним його заса-
дам за діючим законодавством України.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення права на 
справедливий суд, вважаємо за доцільне в разі, якщо суддя 
тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя, або  
у судді закінчився строк повноважень, на який його було 
призначено – забезпечити виконання судових рішень шляхом 
призначення запасного судді, визначеного під час розподілу 
судової справи між суддями згідно Положення про автоматизо-
вану систему документообігу суду.

Стосовно випадків, коли у суді відстуні судді, уповноважені 
на здійснення правосуддя, проте є ті, які займають адміністра-
тивні посади, або у суді відсутні судді та правосудя не здій-
снюється – вважаємо задоцільне покладати вирішення питань 
щодо виконання вироків, підписання виокнавчих листів 
тощо на суд, що найбільш територіально наближений до суду,  
в якому виникли зазначені ситуації.

Відповідно до ст. 31 ЦПК України: «у разі ліквідації або 
припинення роботи суду справи, що перебували у його прова-
дженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відпо-
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відним законом або рішенням про припинення роботи суду,  
а якщо такий суд не визначено – до суду, що найбільш терито-
ріально наближений до суду, який ліквідовано або роботу 
якого припинено» [3].

Випадки та порядок направлення кримінального прова-
дження з одного суду до іншого передбачено ст. 34 КПК України.

Таким чином, законодавець передбачає випадки та вста-
новлює порядок направлення матеріалів справи для розгляду 
іншим судом з тих чи інших підстав, що дає можливість засто-
сування правових положень за аналогією у зазначених вище 
ситуаціях. 
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здобувачі вищої освіти факультету міжнародно-правових відносин
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВО НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ: 
ВПЛИВ ВИСНОВКІВ ГНЕУ НА ЗАКОН 2021 РОКУ

У Конституції України зазначено, що громадяни мають 
право брати участь в управлінні державними справами,  
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати 
і бути обраними до органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування; референдум є однією з форм безпосе-
редньої демократії [1, ст. 38]. Завдяки ньому здійснюється 
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народне волевиявлення. За допомогою всеукраїнського рефе-
рендуму вирішуються одні із найважливіших проблем для 
всієї держави. Наприклад, лише всеукраїнським референду-
мом вирішуються питання про зміну території України. Отже,  
всеукраїнський референдум є важливим і має велике значення. 
Для правильного його проведення необхідне існування закону, 
що регулюватиме процес підготовки, проведення, підраху-
вання голосів та інших етапів здійснення всеукраїнського 
референдуму. Так, якщо не існуватиме відповідного закону, то 
регулювання референдуму буде неможливе, з огляду на п. 20 
ч. 1 ст. 92 Конституції України. А це, у свою чергу, призводить 
до неможливості здійснення громадянами України свого права 
на народне волевиявлення через всеукраїнський референ-
дум (далі – ВР). Тобто закон про ВР є необхідним для можли-
вості реалізації конституційного права громадян на участь  
у всеукраїнському референдумі.

Враховуючи необхідність прийняття досконалого та оста-
точного закону про ВР, в Україні постійно, з часу проголошення 
її незалежності, відбувався процес вдосконалення законодав-
ства щодо його регулювання. Тобто постійно подавали законо-
проєкти стосовно покращення такого регулювання. Нарешті  
у 2021 році вийшов остаточний закон про ВР, створенню якого 
сприяла довга і досить складна процедура. Звичайно, у чинному 
законі також є свої неточності, але він здебільшого написа-
ний з урахуванням чинного законодавства, а також більшості 
рекомендацій ГНЕУ до кожного попереднього законопроєкту  
з цього питання. Так, для кожного окремого проєкту була 
проведена наукова експертиза Головним науково-експертним 
управлінням Апарату Верховної Ради України (далі – ГНЕУ).

ГНЕУ є одним із основних підрозділів Апарату Верховної 
Ради України. Його основним завданням є проведення експер-
тизи законопроєктів. За допомогою такої експертизи ГНЕУ 
перевіряє законопроєкти на їх правильність, доцільність, 
відповідність Конституції та законам України та ін. До того 
ж при проведенні такої процедури ГНЕУ може спрогнозувати 
наслідки прийняття такого законопроєкту.
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Взагалі висновки ГНЕУ мають велике значення для майбут-
нього закону, адже вони вказують на деякі аспекти законопро-
єкту, які варто, чи навіть необхідно, виправити. Наприклад,  
у законопроєкті може міститися положення, яке не відповідає 
Конституції України, що робить такий законопроєкт неконсти-
туційним. Також ГНЕУ визначає відповідність положень зако-
нопроєкту міжнародним договорам України, його концептуаль-
ний рівень, проводить інші важливі експертизи. ГНЕУ навіть 
визначає доцільність прийняття закону. Тому його висновки 
безперечно є важливими і необхідними для того, щоб новий 
закон був доцільним, потрібним та відповідав Конституції та 
законам України. 

ГНЕУ проводить експертизу законопроєкту, після чого свої 
зауваження зазначає у висновках. У таких висновках ГНЕУ 
зазначено, з яких причин і чому такий законопроєкт не може 
стати законом на відповідному етапі свого існування. Крім 
зазначення недоліків проєкту, у висновках надаються приклади 
того, як можна виправити неправильне чи недоцільне поло-
ження законопроєкту. Автори ж законопроєкту мають редагу-
вати та надати його оновлену версію. Так і відбувається процес 
перевірки та виправлення помилок та різного роду неточнос-
тей у законопроєкті. Такий процес відбувається по колу, аж 
доки не залишиться положень, які варто було б виправити, або 
доки їхня кількість буде незначною, тобто вони не матимуть 
великого впливу на загальне значення законопроєкту.

До того ж ГНЕУ у своїх висновках звертає увагу на введення 
різного роду оновлень у законопроєктах та дає свої рекоменда-
ції щодо поліпшення такого роду оновлень, а також щодо більш 
детального опису процедури проведення таких нововведень.

Отже, завдяки рекомендаціям, вказаним у висновках 
ГНЕУ, першоподаний законопроєкт постійно вдосконалюють  
з кожним його поданням, аж доки не буде прийняте рішення 
щодо можливості його затвердження як остаточного закону. 
Це відбувається після врахування авторами проєкту всіх чи 
більшості недоліків та виправлення їх. 

Під час порівняння висновків ГНЕУ до минулих законопро-
єктів із чинним законом можна зауважити, що законопроєкт 



32

проходить великий шлях, під час якого проєкт зазнає значних 
змін, від свого первинного вигляду до остаточного. 

За приклад можна взяти порівняння Висновку № 6278 на 
законопроєкт 6-го скликання [3] із чинним законом [2]. Так,  
у ЗУ про ВР врахований п. 4 цього Висновку, в якому зазначено, 
що за ч. 8. ст. 22 законопроєкту покладення на Президента 
України повноваження щодо перевірки відповідності питань, 
які пропонуються винести на ВР, Конституції та законам 
України, є таким що не відповідає Конституції, де зазначається 
що повноваження глави держави встановлюються виключно 
Основним Законом. У чинному законі за ст. 21 контроль за 
відповідністю питання Конституції здійснює Конституційний 
Суд України. Отже, ГНЕУ проведено експертизу на предмет 
відповідності Конституції та виявлено порушення. До того  
ж було надано рекомендації щодо виправлення цього.

Також, наприклад, у ЗУ про ВР [2] врахований п. 6 цього 
Висновку щодо ч. 1 і 2 ст. 31 ЗУ про ВР [3]. По-перше, 5-денний 
строк, за який Центральна виборча комісія (Далі – ЦВК) пови-
нна здійснити перевірку відповідності документів вимогам 
законодавства та який був би недостатнім у більшості випад-
ків, збільшили до 10-денного. По-друге, замість недоречного 
твердження про те, що ЦВК повинна здійснити перевірку 
документів «на предмет їх відповідності вимогам законодав-
ства», у чинному законі зазначено, що ЦВК здійснює пере-
вірку їх відповідності вимогам цього закону та КУ. Тому тепер 
положення цього закону не суперечать один одному. По-третє, 
на відміну ч. 2 ст. 31 законопроєкту про ВР за ч. 1 ст. 31 ЦВК 
самостійно проводить експертизу на відповідність докумен-
тів Конституції України та цьому закону. Так, авторами було 
враховано зауваження ГНЕУ і відредаговано дане положення, 
а завдяки чіткому та зрозумілому поясненню ГНЕУ це зробити 
набагато легше.

Прикладом може бути також зауваження Висновку ГНЕУ 
№ 2182 на проєкт 9-го скликання [4]. Так, у чинному законі 
про ВР [2] враховано п.1 цього Висновку, в якому зазначалося 
що, термін «нова Конституція», як його було вжито у п. 1 ч. 1  
ст. 11 проєкту, є недоречним. Оскільки під ним мається на увазі 



33

оновлення положень чинної КУ. Тобто створення оновленої 
редакції КУ, яка передбачає збереження реквізитів поперед-
нього закону, а також збереження наступності у концептуаль-
них підходах до правового регулювання. Отже, нова редакція не 
є новим законом, а являє собою удосконалений чинний закон. 
Тому доречним буде замість вказаного терміну вжити, як це 
було зроблено у ст.3 чинного закону, такі слова, як внесення 
змін. Отже, автори проєкту звернули увагу на зауваження та 
рекомендації ГНЕУ та замінили не цілком доречні терміни на 
правильні. Таким чином підвищили рівень концептуальності 
тексту закону.

І це лише кілька прикладів, що підтверджують позитивний 
вплив ГНЕУ на закон 2021. А таких прикладів можна навести 
чимало. І чим більше таких врахованих положень висновків 
ГНЕУ, тим більше воно вплинуло на чинний закон. Звичайно, 
враховано було не 100% зауважень у висновках. 

Наприклад, не враховане зауваження Висновку № 2145а на 
проєкт 8-го скликання [5]. Так, у ЗУ про ВР [2] не враховано 
п. 1 Висновку, в якому зазначалося про недотримання балансу 
між відповідальністю державної влади та роллю громадян  
у процесі прийняття рішень. Так у ЗУ про ВР, а саме у ст. 4, зазна-
чено, що результати ВР з предметів, що передбачені у п. 1, 3, 
4 ч. 1 ст. 3 чинного закону, не потребують затвердження будь-
яким органом влади. До того ж у чинному законі немає можли-
вості проведення консультативних референдумів.

Як можна побачити з вищенаведеного прикладу, не врахо-
вані зауваження існують, але їх набагато менше ніж врахова-
них. Так, узято до уваги найбільш важливі та ґрунтовні заува-
ження та виправлено майже всі неточності та невідповідності. 
Звичайно, було б краще, якби було враховано всі зазначені  
у висновках зауваження, але не дивлячись на це, основний 
зміст та найбільш важливі положення взято до уваги. Тому 
дрібні неточності значно не впливають на значення закону.

Отже, можна зауважити, що вплив висновків ГНЕУ на закон 
2021 року залежить від кількості врахованих зауважень. Тому 
зважаючи на те, що найважливіші зауваження та рекоменда-
ції у чинному законі були враховані, зазначимо, що висновки  
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ГНЕУ здійснили значний вплив на покращення закону  
2021 року та, як наслідок, на можливості реалізації права 
громадян на участь у всеукраїнському референдумі.
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ЗЛОЧИН ВБИВСТВА В КАТЕГОРІЇ  
«ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ»  

ТА В КАТЕГОРІЇ «ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ»: 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЯЖКІСТЬ ПОКАРАННЯ

У розглянутих справах Міжнародним кримінальним судом 
часто прослідковується винесення одночасно обвинувачення 
підозрюваним у злочинах за вчинення вбивств як у сфері злочи-
нів проти людяності, так і у сфері воєнних злочинів. Стаття 5 
Римського статуту виокремлює злочини, які підпадають під 
юрисдикцію Міжнародного Кримінального Суду(далі МКС): це 
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найсерйозніші злочини, які викликають занепокоєння всього 
міжнародного суспільства. Серед них: a) злочини геноциду;  
b) злочини проти людяності; c) воєнні злочини; d) злочини 
агресії [1]. Однак постає питання як розмежувати вбивства  
у різних категоріях на практиці та чи є різниця у тяжкості виро-
ків при одних і тих самих обставинах. 

Стаття 7 Римського статуту визначає, що вбивство для 
цілей злочину проти людяності означає, що воно здійсню-
ється в рамках широкомасштабного чи систематичного нападу 
на будь-яких цивільних осіб, якщо такий напад відбувається 
свідомо. В свою чергу стаття 8 відносить вбивство до сфери 
воєнних злочинів, коли воно скоєне в рамках плану чи полі-
тики або при великомасштабному вчиненні таких злочинів [1].

Фактичний елемент вбивства, як злочину проти людяності 
так і воєнного злочину – однаковий, тобто вбивство однієї чи 
кількох осіб, але як контекстний елемент, так і ментальний 
елемент – різні.

Якщо вбивство визначається як воєнний злочин, то має бути 
доведено, що він був скоєний у контексті збройного конфлікту, 
в той час як для вбивства у контексті злочину проти людяності, 
він має бути вчинений у контексті широкого чи систематич-
ного нападу [2] на будь-яке цивільне населення [3]– вчинене  
у воєнний чи мирний час [4].

Що стосується психологічного елемента вбивства, як воєн-
ного злочину, то він полягає у намірі вбити одну або більше 
осіб, тоді як психологічний елемент вбивства, як злочину 
проти людяності, включає не тільки умисел заподіяти чиюсь 
смерть, але й усвідомлення участі у широкому чи систематич-
ному нападу на будь-яке цивільне населення [5].

Про різницю тяжкості вироків між вбивством у цих двох 
категоріях показово продемонструвала справа «The Prosecutor 
v. Dražen Erdemović» у рішенні від 1996 року, що винесла Судова 
палата Міжнародного кримінального трибуналу щодо колиш-
ньої Югославії [6].

Д. Ердемович був членом підрозділу армії боснійських 
сербів та брав участь у вбивстві боснійських мусульман.  
22 травня 1996 року йому було висунуто обвинувачення за 
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одним пунктом обвинувачення у вбивстві як злочин проти 
людяності та за альтернативним пунктом обвинувачення  
у вбивстві, як порушення законів та звичаїв війни. 31 травня 
1996 року Ердемович визнав себе винним у вбивстві, як  
у злочині проти людяності та Судова палата прийняла  
визнання провини і відхилила альтернативний пункт звину-
вачення у порушенні законів або звичаїв війни та засудила 
Ердемовича до 10 років позбавлення волі [7].

Проте 23 грудня 1996 року Дражен Ердемович подав апеля-
цію та 14 січня 1998 року Судова палата заслухала нову заяву 
Ердемовича, де він визнав себе винним за пунктом звинува-
чення у вбивстві як порушення законів або звичаїв війни. Після 
цього він був засуджений до 5 років ув’язнення. 

Беручи до уваги те, що жодна зі сторін не оскаржила друге 
рішення про винесення вироку, засуджений відбув покарання 
за вбивство понад 120 людей як за воєнний злочин, при цьому 
зменшивши срок ув’язнення з 10 до 5 років[8]. Тож вищенаве-
дений приклад свідчить про більшу суспільну небезпечність 
злочину вбивства у контексті злочину проти людяності та 
суворість покарання за нього.

Олусанья Олаолува Абіола (Olusanya Olaoluwa Abiola) у своїй 
роботі приходить до висновку, що визначення покарання за 
злочини проти людяності або за воєнні злочини в кінцевому 
підсумку залежатиме від таких факторів, як примус, недба-
лість, почуття помсти, жорстокість під час вчинення злочину, 
садизм тощо [9]. 

Існує кілька факторів, які приводять до висновку, що 
злочини проти людяності слід вважати більш серйозними 
та які посягають на важливіші цінності, ніж воєнні злочини. 
По-перше, такий висновок випливає з аналізу Римського 
Статуту, злочини проти людяності завжди мають специфічні 
елементи, які відрізняють їх від воєнних злочинів. Ці юридичні 
вимоги говорять про широкомасштабний або систематичний 
характер злочинів проти людства, а також постійне знання 
чи усвідомлення. Різниця у тяжкості між двома категоріями 
злочинів прослідковується також у деяких вироках та визна-
ченні покарань, один з них був розглянутий вище. 
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Низка національних кримінальних кодексів містить поло-
ження, які накладають більш тяжкі наслідки до злочинів проти 
людяності, ніж до воєнних злочинів, або встановлюють, що 
правила про плин часу застосовуються лише до воєнних злочи-
нів, тоді як злочини проти людяності не підлягають давності. 

Проте, розбіжність у поглядах між суддями та науковцями 
зберігається, бо дехто вважає, що серед злочинів немає ієрар-
хії тяжкості, проте практика суддів, на наш погляд, говорить 
протилежне.
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ

П. Рабінович і М. Хавронюк визначають принцип недопу-
щення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод та 
принцип заборони свавільного обмеження конституційних 
прав та свобод людини і громадянина в якості окремого прин-
ципу конституційно-правового статусу людини і громадянина 
[1, с. 85].

Проблема допустимості обмеження прав і свобод людини 
постає, передусім, при пошуку оптимального балансу спів-
відношення між правами людини та інтересами суспільства  
і держави. Суперечність між державним втручанням та потре-
бою у створенні належних умов для особистої безпеки людини, 
як правило, вирішується шляхом обмеження прав і свобод, що 
може спричинити фактичне звуження поточного рівня забез-
печення прав і свобод людини.

В доктрині [2, с. 42] наголошується, що принцип неприпус-
тимості свавільного обмеження прав і свобод є основним при 
вирішенні питання можливості/неможливості обмеження 
прав людини.

Частини 2 та 3 статті 22 Конституції визначають, що консти-
туційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасо-
вані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних 
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод. 

Інакше кажучи, встановлюється засадницьке положення, 
що конституційно визначені права людини визнаються тим 
своєрідним мінімумом, зменшувати або обмежувати який 
забороняється. 

Конституція України розуміє інститут обмеження прав  
і свобод людини та громадянина як звуження змісту й обсягу 
чинних прав і свобод, на чому наголошує і КСУ у Рішенні від 
22.09.2005 № 5-рп/2005 (справа про постійне користування 



39

земельними ділянками), загальновизнаним є правило, згідно 
з яким сутність змісту основного права в жодному разі не може 
бути порушена (абзац четвертий підпункту 5.2 пункту 5 моти-
вувальної частини) [3].

Погоджуючись із М. Громовчук, С. Козодаєвим [4, c.93], можна 
зазначити, що до сфери застосування терміну «обмеження» 
належать порядок реалізації повноважень органами держав-
ної владирізноманітні аспекти життєдіяльності суспільства та 
держави.

У Рішенні від 22 травня 2018 року № 5-р/2018 
Конституційний Суду України зазначив, що «Верховна Рада 
України повноважна ухвалювати закони, що встановлюють 
обмеження, відповідно до таких критеріїв: «обмеження щодо 
реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавіль-
ними та несправедливими, вони мають встановлюватися 
виключно Конституцією і законами України, переслідувати 
легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю 
досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими,  
у разі обмеження конституційного права або свободи законо-
давець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, 
яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети  
з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або 
свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права» [5]. 

З цього приводу слушно зауважує М. Козюбра, оскільки 
права людини є «безпосередньо діючим правом», то вони 
можуть з посиланням на ратифіковані міжнародні договори 
застосовуватися всупереч закону («соntra legem»), якщо остан-
ній суперечить фундаментальним правам людини [6, с. 10].

Щодо права на особисте (приватне) право прикладом 
європейського підходу є рішення Європейського суду з прав 
людини у справі Фон Ганновер проти Німеччини (Von Hannover 
v. Germany) від 24.06.2004 року, де старша дочка принца Монако 
безуспішно намагалася заборонити в судовому порядку публі-
кацію жовтою пресою фотографій про її приватне життя  
в деяких європейських країнах. 

Відповідно сформовані наступні правові позиції: концеп-
ція поняття «приватне життя» поширюється на ідентифікацію 
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особи (personal identity), а саме на її ім’я і зображення (в тому 
числі фото), а також право на фізичну і психологічну недо-
торканність (physical and psychological integrity), особистий 
розвиток без стороннього втручання через взаємини з іншими 
індивідами. 

Суд також вказав на те, що в певних ситуаціях, як умова 
захисту, особа повинна мати «обґрунтовані очікування» 
(legitimate expectation, reasonable expectation) захисту і поваги 
до її особистого життя (§50 рішення Фон Ганновер проти 
Німеччини). Таким чином, ЄСПЛ фактично відокремив інфор-
мацію про приватне життя, яка захищається Конвенцією, від 
будь-якої іншої інформації про особу, яка такого статусу не має. 

Для того щоб притягнути до відповідальності «порушника» 
права на приватне життя, недостатньо встановлення факту 
такого порушення. У разі якщо втручання в приватне життя, 
як і поширення відповідної інформації, продиктовано «суспіль-
ним інтересом», таке порушення може бути виправдано судом  
з метою розвитку демократії. У цьому випадку право на свободу 
слова або вираження поглядів (ст. 10 Конвенції) отримує  
перевагу перед правом на захист приватного життя (ст. 8). 

Практично у всіх судових справах, пов’язаних із захистом 
приватного життя або репутації, завдання суду включає пошук 
балансу забезпечення цих прав з правом на свободу слова. 
Повертаючись до справи Фон Ганновер, хочеться додати, 
що, незважаючи на досить публічний статус заявниці, такий 
баланс був визначений судом на користь захисту її приватного 
життя, оскільки публікація спірних фотографій жодним чином 
не сприяла «дебатам, що становлять суспільний інтерес»,  
а заявниця на момент проведення зйомки не виконувала будь-
яких офіційних функцій.

Вбачається, що такий самостійний спосіб захисту як припи-
нення дії, яка порушує право, не є достатнім щодо захисту 
конституційного права на особисте життя, принцип поваги 
до особистого життя обов’язково повинен включати необхід-
ність належного відшкодування у випадку, якщо таке пору-
шення (втручання) відбувається всупереч законодавству  
чи свавільно
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Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВО НА МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОПРОЄКТНИХ РОБІТ

Право громадян на участь у референдумі є їхнім невід’ємним 
конституційним правом, яке закріплюється в Конституції 
України (ст. ст. 38, 69 тощо), а у статтях 140–145 вказується, що 
однією з форм участі громадян в управлінні державними спра-
вами є місцеве самоврядування – певна форма «локальної» 
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демократії. Натомість стаття 3 Європейської хартії місцевого 
самоврядування виділяє інститут місцевого референдуму, як 
доповнення до основної форми організації та діяльності місце-
вого самоврядування [4].

3 липня 1991 року, ще до проголошення 24 серпня  
1991 року Акта незалежності України, було ухвалено Закон 
«Про всеукраїнський та місцеві референдуми» (№ 1286-XII), 
яким регулювалося проведення референдумів по 2012 рік. 
Пізніше, 6 листопада 2012 року був прийнятий Закон України 
«Про всеукраїнський референдум» (№ 5475-VI), у пункті 4 
розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» кінцевої редакції якого 
було вказано про втрату чинності Закону України «Про всеу-
країнський та місцеві референдуми» (№1286-XII), що призвело 
до того, що інститут місцевого референдуму не був врегульо-
ваний на законодавчому рівні ніяким чином впродовж бага-
тьох років і до сьогодні. Таким чином, громадяни України не 
можуть належним чином скористатись своїм правом на воле-
виявлення шляхом проведення місцевого референдуму.

Упродовж 2010–2021 рр. було зареєстровано досить велику 
кількість законопроєктів, які регулювали питання місцевого 
референдуму, проте жоден з них не було прийнято, оскільки 
законотворці не звертали уваги на недоліки та зауваження до 
попередніх проєктів, подаючи до Верховної Ради України схожі 
проєкти законів та роблячи тим самим одні й ті ж самі помилки.

Велику надію покладаємо на законопроєкт «Про місцевий 
референдум» №5512 від 19 травня 2021 р., ініціаторами якого 
стали народні депутати України (Стефанчук Р. О., Арахамія Д. Г.  
та ін.). 11 листопада 2021 року Головне науково-експертне 
управління (далі – Головне управління, Управління) надало 
висновок на проєкт цього закону, у якому загалом «позитивно 
оцінює його комплексний характер та детальну регламента-
цію процедур організації та проведення референдуму» [2, c. 2]. 
Тому можна виділити певні переваги цього законопроєкту.

Загалом було виключено органи місцевого самовряду-
вання із суб’єктів утворення дільничних комісій, більше уваги 
приділено вимогам формулювання питань референдуму, вирі-
шено питання неможливості проведення одночасно місцевого  
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референдуму і виборів будь-якого рівня, враховано недоліки 
попередніх законопроєктів та врегульовано питання інформа-
ційного забезпечення місцевого референдуму.

Усі проєкти законів щодо врегулювання питання місцевих 
референдумів не містили можливості міжнародних спосте-
рігачів брати участь у спостереженні референдумів, на чому 
неодноразово у своїх висновках наголошувало Головне управ-
ління, посилаючись на Кодекс належної практики щодо рефе-
рендумів, схвалений Радою за демократичні вибори на її 
19-й сесії та Венеціанською комісією на її 70-й пленарній  
сесії. Натомість у законопроєкті №5512 враховано це, тому 
стаття 78 присвячена участі офіційних спостерігачів від інозем-
них держав та міжнародних організацій, яких наділили досить 
обширним обсягом прав (ч. 6).

Присвячено значну увагу фінансуванню місцевих рефе-
рендумів, що у проєктах законів 2012–2020-х рр. детально 
не розглядалось. Комітет Верховної Ради України з питань 
державного бюджету у своєму висновку зазначав, що «зако-
нопроєкт має вплив на показники державного та місцевих 
бюджетів (призведе до збільшення видатків)», тому «у разі 
прийняття відповідного закону до 15 липня 2022 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2023 року, а після 15 липня 
2022 року – не раніше 1 січня 2024 року (або 1 січня наступного 
за цим року залежно від часу прийняття закону)». Також «реко-
мендував Комітету Верховної Ради України з питань організа-
ції державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування при доопрацюванні законопро-
єкту узгодити його положення із статтями 7 та 78 Бюджетного 
кодексу України» [3, с. 5].

Проте Головне управління все ж висловило певні  
зауваження.

По-перше, пропонується узгодження поняття «місцевий 
референдум» законопроєкту та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [2, с. 3]. У пропозиціях та зауважен - 
нях до проєкту Закону України «Про місцевий референдум», 
підготовлених кафедрою конституційного права Націо-
нального університету «Одеська юридична академія», було  
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віднайдено ще одну неузгодженість – статті 1, підпункті 2 
пункту 1 розділу ХІІ «Перехідні положення», що знову ж стосу-
ється визначення «місцевого референдуму». Також Управління 
пропонує додати до проєкту положення ч. 4 ст. 16 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки 
у законопроєкті не передбачено проведення референдуму 
з питань управління майном і фінансовими ресурсами, які 
є у власності територіальних громад районів у містах, у цих 
громад.

По-друге, постає проблема затвердження статуту територі-
альної громади, оскільки існують різні думки щодо доцільності 
винесення на референдум питань щодо затвердження склад-
них за змістом та значних за обсягом правових актів; вка зується 
на певну неузгодженість у викладенні тексту статуту, оскільки 
він є частиною питання референдуму (ч. 3 ст. 17), але до тексту 
бюлетеню не вноситься (ч. 5 ст. 94).

По-третє, Управління вважає доцільним викласти систе-
матизований перелік суб’єктів, які мають право ініціювати 
призначення референдуму, «з чіткою кореляцією між ними та 
питаннями, які можуть бути винесені на місцевий референдум» 
[2, с. 2], оскільки у проєкті наведені різні підходи визначення 
(форма питання референдуму (ч. 1 ст. 26); питання, які можуть 
бути предметом референдуму (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 26)). По-четверте, 
наголошується на необхідності виключення відповідно до  
ст. 74 Конституції України з предмету місцевого референдуму 
питання щодо «встановлення місцевих податків та зборів, які 
належать до повноважень сільських, селищних, міських рад  
і потенційно можуть бути предметом місцевого референдуму 
за ініціативою виборців» [2, с. 4].

По-п’яте, ч. 5 ст. 6 законопроєкту надає право брати участь 
у проведенні агітації «громадянам України, які мають право 
голосу на виборах і референдумах», що вважається недореч-
ним, оскільки цим положенням надається право брати участь  
в агітації громадянам, незалежно від того, чи належать вони до 
територіальної громади, у якій проводиться референдум, що 
може призвести в подальшому до маніпуляції думкою громади. 
По-шосте, статтею 20 законопроєкту на ЦВК покладається 
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надання висновку про відповідність «питання місцевого рефе-
рендуму вимогам ст. ст. 3, 17 та 18» проєкту, натомість Закон 
України «Про Центральну виборчу комісію» не передбачає 
прийняття ЦВК такого документу, як висновок.

Цікавими є частини 3 та 4 статті 26 проєкту, якими перед-
бачено, що на підставі відповідного рішення сільської, селищ-
ної, міської ради призначається територіальною комісією 
місцевий референдум щодо дострокового припинення повно-
важень сільського, селищного, міського голови з одночасним 
винесенням другого питання про дострокове припинення 
повноважень відповідної сільської, селищної, міської ради. 
Логічно, що задля уникнення «винесення на місцевий рефе-
рендум питання про дострокове припинення власних повно-
важень місцева рада не буде ініціювати розгляд на місцевому 
референдумі питання про дострокове припинення повнова-
жень сільського, селищного, міського голови навіть у випадку 
систематичного допущення останнім відповідних порушень  
у своїй діяльності». Тому є ймовірність того, що дані положення 
не діятимуть [2, с. 6].

Частиною 4 статті 17 проєкту встановлюється винесення 
на місцевий референдум лише одного питання. Доцільність 
цього є сумнівною. Симона Гранати-Менгні, заступник секре-
таря Венеціанської комісії Ради Європи, у своєму виступі  
2018-го року не виключала можливості винесення на референ-
дум кількох питань, проте наголошувала на єдності змісту –  
має існувати внутрішній зв’язок між різними частинами 
кожного питання, що виноситься на голосування [1]. З-поміж 
інших недоліків можна виокремити також відсутність суб’єктів, 
строків та порядку пропозицій альтернативного варіанту 
проєкту рішення, винесеного на місцевий референдум.

Можна також запропонувати деякі перспективи розвитку 
проєкту: запровадити можливість проведення місцевих рефе-
рендумів не лише на рівні територіальних громад сіл, селищ 
та міст, а й районів, областей; впровадити інформаційне забез-
печення місцевого референдуму в адміністративно-територі-
альних одиницях мовами національних меншин; за аналогією 
Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 26 січня 
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2021 року зробити можливість членів територіальної громади 
голосувати через автоматизовану інформаційно-телекому-
нікаційну систему, тобто провести так званий «електронний 
референдум».

Таким чином з усього вищезазначеного можна дійти висно-
вку, що робота над урегулюванням місцевих референдумів 
підходить до кінця. Проєкт Закону «Про місцевий референдум» 
№5512 від 19 травня 2021 р. має усі шанси бути прийнятим, 
якщо будуть враховані зауваження та пропозиції Головного 
науково-експертного управління. Тому сподіватимемось, що 
громадяни України зможуть скористатись своїм правом на 
волевиявлення через місцевий референдум з 2012-го року.
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ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО 
ПРАВА В КОНТЕКСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Людство протягом свого існування веде війни. Заборона 
застосування збройної сили для того, щоб владнати міжна-
родні конфлікти набула імперативного значення, коли 
отримали статус норми jus cogens у міжнародному праві  
у XX столітті. Заборона силових методів розв’язання спорів 
на міжнародному рівні не стала панацеєю, так як в період 
після Другої світової війни у світі було зафіксовано більш ніж  
100 збройних конфліктів, де держави розв’язували свої інтер-
еси на чужій території. Такі конфлікти тривають і в наш час  
і саме тому питання врегулювати відносини і запобігти вико-
ристання негуманних методів ведення збройних конфліктів  
є беззаперечною.

Так історично склалося, що міжнародне гуманітарне право  
є однією із найстарших галузей міжнародного публічного 
права, так як починається від звичаїв ведення війни, які існу-
вали в Стародавній Греції і Римі. В літературі та міжнародних 
угодах і в наш час широко використовують його «попередни-
ків»: «закони та звичаї ведення війни», «право війни» та «право 
збройних конфліктів». Уперше термін «міжнародне гумані-
тарне право» запропонував відомий швейцарський юрист  
Ж. Пікте, який набув широкого вжитку в юридичній літературі, 
а згодом його було використано у назві Дипломатичної конфе-
ренції «Про підтвердження і розвиток міжнародного гумані-
тарного права, що застосовується у період збройних конфліктів 
1974–1977 рр.».У консультативному висновку Міжнародного 
суду ООН «Про законність погроз чи застосування ядерної 
зброї» 1996 р. сказано: «система норм, які раніше називалися 
«законами та звичаями війни», надалі стала йменуватися 
«міжнародним гуманітарним правом» [1, ст. 178].
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Міжнародне гуманітарне право – система договірних  
і звичаєвих міжнародно-правових норм, що застосовуються 
як у міжнародних, так і у внутрішніх збройних конфліктах,  
визначають взаємні права та обов’язки суб’єктів міжнародного 
права щодо заборони або обмеження застосування певних 
засобів і методів ведення збройної боротьби та забезпечують 
захист жертв збройного конфлікту [1, ст. 153].

Міжнародне гуманітарне право, як і всі галузі міжнарод-
ного права, яке застосовується під час збройного конфлікту, 
містить перелік основних принципів, за допомогою яких  
будується система цієї галузі. Данні принципи забезпечу-
ють певну систему та єдність норм. У них зосереджується 
аналіз усіх джерел міжнародного гуманітарного права: зако-
нів і звичаїв ведення війни; декларацій, конвенцій, протоколів 
тощо. Принципи міжнародного гуманітарного права повинні 
відповідати змісту визнаних принципів загального міжна-
родного права, які закріплені у Статуті ООН та Декларації про 
принципи міжнародного права, що стосується дружніх відно-
син і співпраці між державами згідно зі Статутом ООН 1970 р., 
та Заключному акті НБСЄ 1975 року [2].

Основним принципом ведення воєнних дій відносять прин-
цип захисту жертв війни, що міститься в застереженні Мартенса, 
де сказано, що «населення та воюючі сторони перебувають 
під захистом принципів міжнародного права, що випливають  
з усталених звичаїв, встановлених між цивілізованими наці-
ями, законів людяності та вимог суспільної свідомості...».

Цей принцип не дотримується. В збройних конфліктах  
в Афганістані, Чечні, Іраці, солдатам часто відрізають голови. 
Під час операції «Буря в пустелі» над іракськими військовопо-
лоненими проводились моральні та фізичні знущання. 

І саме тому, для того щоб запобігти даним злочинам заборо-
няються і будуть заборонятися дії стосовно осіб, які були учас-
никами війни: 

а) засудження і застосування покарання без попереднього 
судового вироку, винесеного належним чином відповідним 
судом, за наявності судових гарантій, визнаних необхідними 
цивілізованими націями;
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б) посягання на життя і фізичну недоторканність, зокрема, 
будь-які види вбивства, каліцтва, жорстоке поводження, 
тортури і мордування; 

в) взяття заручників; 
г) посягання на людську гідність, зокрема, образливе  

і принизливе поводження.
Також особливу увагу треба приділити принципу відмін-

ності між комбатантами і не комбатантами, який спрямова-
ний на захист цивільного населення та об’єктів і визначається 
відмінності між воюючими та невоюючими; держави ніколи 
не повинні обирати цивільних осіб як об’єкт нападу і саме 
тому, ніколи не повинні застосовувати зброю, яка не дає змоги 
відрізнити цивільні об’єкти від воєнних.

Щодо принципу, яким регулюється дотримання міжнарод-
ного гуманітарного права, слід віднести принцип надання 
гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога є одним із прак-
тичних способів забезпечення дотримання міжнародного 
гуманітарного права. Така допомога повинна відповідати двом 
основним критеріям: її необхідно також розподіляти серед 
отримувачів без будь-якої дискримінації; її надають лише як 
гуманітарну, для захисту людини від страждань, завданих 
війною [3].

Підводячи підсумок, потрібно сказати, що в військо-
вих конфліктах сторонами свідомо чи не спонтанно пору-
шуються правила ведення війни. Отже виникає необхідність 
під час відпрацювання оголошеним політичним керівництвом 
держави змін у формат захисту країни, а тому вони повинні 
ґрунтуватися на єдності та обов’язковій відповідності визна-
ченим у міжнародному праві нормам і принципам. У свою  
ж чергу, міжнародне гуманітарне право є одним із найефек-
тивніших інструментів, які міжнародна спільнота має у своєму 
розпорядженні для того, аби забезпечити безпеку людей та 
дотримання поваги і гідності під час війни. Керуючись прин-
ципом, що навіть війна має обмеження, міжнародне гумані-
тарне право прагне, щоб і під час війни зберіглася дрібниця  
гуманності. 



50

Джерела:
1. Репецький В.М. Міжнародне публічне право. Українські підруч-

ники онлайн. URL: http://pidruchniki.ws
2. Бирюков П.Н. Международное право : учебное пособие.  

М, Юрист, 1999. Ст. 356.
3. Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. М., 1996. 

URL: https://cyclop.com.ua/content/view/1030/58/1/18/#48517 

Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного та євро-
пейського права Національного університету «Одеська юридична 
академія» Канєнберг-Сандул О. К.



51

СЕКЦІЯ № 2 
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ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ  
ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Сьогодні, кожна людина, незалежно від статі, зіштовхується 
з питанням гендерних стереотипів. Під гендерними стереоти-
пами розуміють узагальнені усталеві уявлення про те, якими 
мають бути чоловіки й жінки та якою діяльністю вони повинні 
займатися. Викорінення сексизму, стереотипізації є актуаль-
ним питанням, оскільки саме на основі застосування гендер-
них упереджень виникає різного роду дискримінація, яка 
являє собою масштабну проблему всього людства.

Шкідливі гендерні судження є поширеними порушенням 
прав людини. На жаль, такі «стандарти» й досі продовжу-
ють непомітно формувати суспільство, пропагуючи токсичну 
маскулінність й фемінність. А дискримінація щодо жінок 
зберігається як у державній, так і в приватній сферах, під час 
конфліктів і в умовах миру.

Гендерні стереотипи обмежують здатність жінок розви-
вати особисті якості, будувати кар’єру, робити вибір щодо влас-
ного життя. Шкідливі стереотипи можуть бути як негативні 
(наприклад, жіноча логіка), так і позитивні (наприклад, жінки 
чуйні). Тому важливо, щоб правозахисні механізми міжнарод-
них організацій, держав фокусувалися не лише на негативних 
шаблонах. 

Методами запобігання та боротьби з стереотипізацією 
можуть бути політичні програми, стратегії, плани, законодавчі, 
виконавчі, адміністративні, бюджетні та регуляторні інстру-
менти. Несвідомі упередження можна усувати через підви-
щення обізнаності, навчання і освіту, а викорінення сексизму 
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необхідно здійснювати за допомогою нормативно-правових 
актів.

Слід зазначити, що на сьогодні, Комітет міністрів  
і Парламентська асамблея Ради Європи прийняли велику кіль-
кість конвенцій та рекомендацій, які скеровують процеси 
розвитку гендерної рівності в Європі та в усьому світі. 
Європейська конвенція з прав людини (Конвенція) є основним 
європейським договором про права людини: Стаття 1 Конвенції 
гарантує права та свободи, що поширюються на кожного, хто 
перебуває під юрисдикцією 47 держав-членів Ради Європи. 
Принцип недискримінації за ознакою статі гарантують 
стаття 14 і Протокол 12 до Конвенції. Крім того, Європейська  
соціальна хартія встановлює реалізацію економічних та соці-
альних прав без дискримінації. Конвенцію Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насиль-
ству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) 
широко визнають як найбільш всеохопний міжнародний доку-
мент у боротьбі з насильством щодо жінок і домашнім насиль-
ством у багатьох його формах [3, c. 7].

Рекомендації Комітету міністрів та резолюції 
Парламентської асамблеї, що стосуються гендерної рівності, 
охоплюють низку різних питань, зокрема питання боротьби 
із дискримінацією за ознакою статі, викорінення сексистської 
лексики, захисту жінок від насильства, досягнення збалансова-
ної участі жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних та 
суспільних рішень, гендерної рівності в освіті та спорті, у галузі 
ЗМІ та аудіовізуальній сфері, забезпечення стандартів та меха-
нізмів гендерної рівності, захисту та просування прав жінок  
і дівчат з обмеженими можливостями, забезпечення гендер-
ної рівності в медіа. Вони надають державам-членам ключові 
стандарти для розробки законодавства та здійснення полі-
тики на національному рівні, що відповідатимуть усталеним 
міжнародним стандартам у сфері гендерної рівності [3, c. 8].

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 
жінок (CEDAW) стала першим міжнародним договором,  
у якому встановлюються зобов’язання щодо прав людини, 
зокрема, стосовно стереотипів та гендерних стереотипних 
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суджень. Важливо відзначити, що положення Конвенції регу-
лярно розглядалися в процесі конструктивного діалогу між 
Комітетом CEDAW та державами-учасницями, при цьому 
Комітет поклав відповідальність за неповне виконання цих 
положень на держави-учасниці. Комітет CEDAW визнав, що  
в кожному з основних положень Конвенції про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок передбачаються зобов’язання 
стосовно усунення ґендерних стереотипів/стереотипних 
суджень [2, c. 19].

Україні загалом притаманні певні особливості гендер-
них стереотипів через радянське минуле. Залученіть жінок 
до розбудови соціалізму на рівні з чоловіками в часи СРСР 
означало, що «жіноче» питання є розв’язаним і жінки мають 
«рівні» права з чоловіками. Проте, в приватній сфері розпо-
діл обов’язків залишається в основному традиційним – жінки 
продовжують вести господарство, доглядати та вихову-
вати дітей, попри те, що й активно працювати. Однак, остан-
нім часом наша держава значно просунулася у вивченні та 
осмисленні гендерної проблематики. Державна політика, на 
сьогодні, проводиться з урахуванням міжнародних докумен-
тів, підписаних Україною. Це, зокрема, Загальна декларація 
прав людини, 1948 р.; Міжнародний пакт про громадські та 
політичні права, 1966 р.; Статут Організації Об’єднаних Націй, 
1945 р.; Декларація про ліквідацію дискримінації у відношенні 
жінок, 1967 р.; Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та  
з експлуатацією проституції третіми особами, 1949 р.; 
Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відно-
шенню до жінок, 1979 р.; Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод, 1950 р.; Пекінська декларація,  
1995 р. та інші.

Серед основних нормативно-правових актів, спрямова-
них на реалізацію жінками і чоловіками своїх рівних прав  
і можливостей, є Конституція України, яка закріпила рівність 
прав жінки і чоловіка. Так, відповідно до статті 24 Конституції 
України громадяни мають рівні конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом. Гендерне законодавство окрім 
Конституції України також складається з таких законодавчих 
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актів, як Кодекс законів про працю України, Сімейний кодекс 
України, Цивільний кодекс України та Кримінальний кодекс 
України, закони України про освіту, пенсійне забезпечення, 
державну допомогу сім’ям з дітьми, охорону праці, Основи 
законодавства України про охорону здоров’я та інші.

Незважаючи на те, що прогрес помітний, до реального 
досягнення рівноправ’я жінок та чоловіків на практиці ще 
далеко. Долати гендерні стереотипи в Україні та в усьому світі 
буде ще не одне покоління. Необхідним є організація спільних 
заходів державних органів влади, міжнародних організацій та 
суспільства в цілому з метою вироблення спільного бачення 
подальших дій щодо ефективної реалізації принципу гендер-
ної рівності в публічній і приватній сфері відносин. Один із  
напрямків – проведення широких інформаційних кампаній, 
спрямованих на викорінення стереотипів щодо ролей жінок  
і чоловіків, підвищення рівня обізнаності жінок.

Джерела:
1. Конституція України. К., 2006. 62с.
2. Національна Асамблея людей з інвалідністю України: Права 

людини: жінок та дівчат з інвалідністю. Короткий посібник з питань 
інтерсекційного підходу до виконання Конвенцій CEDAW та CRPD  
в Україні. К., 2019. 64 с.

3. Рада Європи [Електронний ресурc]: Стратегія гендерної рівно-
сті Ради Європи на 2018–2023 роки. URL: https://inlnk.ru/BpapZ
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ВИБІР Є І ВИБОРУ НЕМАЄ:  
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЗАРАДИ ЛЮДЕЙ?

За загальним визначенням зовнішня політика є загальним 
курсом держави у міжнародних справах.

Але хто стоїть за цим курсом, хто визначає його, хто репре-
зентує собою державу? Це дослідження є актуально відкритим, 
незавершеним, адже в пошуках істини варто знову поверну-
тися до феномену людини – творця і творіння.

Добре відомо, що зміст політики, обумовлений волею 
народу, фактично опосередковується його повноважним інсти-
туційним представником – державою.

Як людина не може нормально жити поза суспільства, так  
і будь-яка сучасна держава не може повноцінно функціонувати 
ізольовано від світового товариства.

З плином часу склалося непорушне правило: зовнішня полі-
тика – справа уряду, який здійснює її за власним розумінням  
і під власну відповідальність. Протягом століть зовнішня полі-
тика «робилася» у тиші урядових кабінетів методами так званої 
традиційної дипломатії, що забезпечує таємницю дипломатич-
них зносин, повну закритість цієї сфери суспільного життя від 
очей широкого загалу. Сьогодні ж уявлення про те, що історія 
в першу чергу визначається діяннями «царів та героїв» вигля-
дають архаїчно. Проте особа політичного лідера була і зали-
шається однією з важливих змінних при аналізі зовнішньої 
політики.

Розвиток сучасної політики неможливий без звернення 
до проблеми свободи особистості, адже уявити політику 
без особистості неможливо [1]. Політика будь-якої держави 
в першу чергу повинна бути орієнтована на особистість,  
створення умов для її розвитку і існування.
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Наголосимо, що все в політиці починається з людини. Все, що 
ми робимо, всі політичні успіхи та невдачі у своїй основі мають 
загальну головну передумову – людський фактор, незалежно 
від того, чи йде мова про одну людину чи про мільйони людей. 
Адже людський інтелект – це та точка опори і той важіль, який 
дозволяє йому перевертати світ міжнародної політики [2].

Насправді, однією з основних ознак міжнародного життя 
доби глобалізації є збільшення кількості акторів на міжнарод-
ній арені. На формування міжнародної політики здійснюють 
сильний вплив міжнародні організації, неурядові структури, 
бізнес та звичайні громадяни, так звана «народна диплома-
тія». Вплив звичайних громадян на формування і реалізацію 
зовнішніх зносин є тим більш відчутним, чим більш розвину-
тою є демократія у державі [2].

Проте треба розуміти і не боятися зізнаватися в тому, що 
демократії у нас немає [3].

Демократія в ідеалі – це єдність відповідним чином побудо-
ваних свобод і політичних інститутів, примат особи над держа-
вою, а найголовніше – це люди, для яких демократія стала 
внутрішньою потребою, звичкою [3]. Звичайно, закономірно 
постає питання про те, наскільки наше суспільство готове до 
демократії. Зрозуміло, що недостатньо готове. Однак іншого 
суспільства у нас немає.

Суспільство – це багатогранний механізм, який функціонує 
за певними законами, нормами, моральними критеріями, писа-
ними і неписаними правилами поведінки.

У суспільному житті індивідуальна воля проявляється  
у процесі її зіткнення з волею інших осіб у формі свободи або 
обмеження волі. Свобода волі є сутнісною ознакою права.  
З точки зору права свободу волі можна визначити як здат-
ність і можливість особи робити власний вибір і поводити себе 
відповідно до власних інтересів та цілей за умови визначеності 
відповідних прав, обов’язків, відповідальності та гарантій [4].

Свобода волі органічно пов’язана з реальними соціаль-
ними потребами та інтересами, які у кінцевому рахунку визна-
чаються головною метою існування людської спільноти – 
всебічним розвитком людської особистості.
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Вибір людиною власного варіанта поведінки завжди здій-
снюється в умовах обмеження певних чинників матеріаль-
ного і нематеріального характеру, визначених, по-перше, 
об’єктивними можливостями задоволення індивідуальних 
потреб і інтересів, по-друге, юридичним законом, по-третє, 
вимогами моралі, суспільного порядку і загального блага. 
Вільна особистість має можливість і повинна визначити свою 
поведінку в певному напрямі, обирати її в межах комбінації 
об’єктивних умов і суб’єктивних чинників.

Людина завжди, а особливо в умовах швидкого темпу сучас-
ного життя і стрімких соціальних змін, постає перед необхід-
ністю вибору.

Вибір займає важливе місце в житті людини і суспільства, 
він багато в чому залежить не лише від внутрішньої мотивації, 
але й від зовнішніх факторів.

Щодо політики, то прийнятим рішенням, як правило, є не 
найкраще щодо вирішення проблеми рішення, а те, за яким 
може бути досягнуто компромісу у політиці групи, що приймає 
це рішення.

Свобода присутня там, де людина приймає самостійне 
рішення на основі усвідомлених мотивів. Незалежно від 
біологічних, психологічних, соціальних детермінант пове-
дінки, людина усвідомлено здійснює вибір, використовуючи 
вольові якості та інші процеси, повного переліку яких в науці  
ще немає [5].

Весь механізм моральної регуляції заснований на вільному 
виборі, свободі волі [6]. 

Слід акцентувати увагу на тому, що за державою, за діями 
держави як суб’єкта міжнародного права завжди стоїть людина, 
її вибір, воля, процес прийняття нею рішень [7]. Міжнародне 
право розглядає в якості свого суб’єкта не державні органи або 
окремих посадових осіб, а державу в цілому, тому можна ствер-
джувати, що у держави є право вибору, свобода волі, а здійсню-
ється цей вибір через уповноважених суб’єктів.

При суспільному виборі, що здійснюється представни-
ками держави від імені усіє держави, реалізуючи її свободу 
волі, приймаються політичні рішення, за яких найчастіше 
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все суспільство складає латентну групу. При цьому латентна 
група повинна домовитися щодо правил суспільного вибору  
і забезпечення його реалізації. Існують відмінності суспільного 
вибору в умовах прямої і представницької демократії. В умовах 
прямої демократії сам індивід приймає політичні рішення,  
в умовах представницької – суспільний вибір реалізується 
представниками групи – депутатами. У законному представ-
ництві представник виражає ззовні власну волю, діючи в інте-
ресах того, кого представляє.

Правова держава, як правило, розглядається як суверенна 
держава, що володіє незалежністю у зовнішньому середовищі 
та верховенством всередині країни. Однак в центрі правової 
системи має бути людина, а не суверенна держава, яка сама 
обмежує свій суверенітет. Адже інакше теорія правової держави 
позбавлена правового сенсу. Правова держава не може мати 
власної волі, відмінної від волі громадян, це держава, яка не 
панує над ними [8, С. 40], спрямована не на те, щоб підкорити 
собі оточуючих, не на інших суб’єктів права, а на внутрішню 
організацію своєї діяльності. І хоча такі думки і ідеї, безумовно, 
вважаються абсолютно вірними, але вбачаються утопічними, 
адже реальна основа – це завжди боротьба за владу, оскільки 
реалії – це не правова, а політична держава. Усіляка ж полі-
тична держава має істотну ознаку – це здатність примусово 
нав’язувати іншим свою власну волю. Принципам політичної 
держави відповідає ідея політичного, народного представни-
цтва. Інститут народного представництва має виражати волю 
народу, а по суті, він є інститутом, органом державної влади  
[8, с. 41]. При народному представництві представник 
юридично нікого не представляє. Між представником і тими, 
кого представляють, немає реального правового зв’язку, він 
може бути політичним, духовним, моральним, але аж ніяк не 
правовим. Така загальна воля насправді не є ані загальною 
волею, ані правовою волею, вона створює політичний, а не 
правовий зв’язок, підтримується державним примусом.

Зовнішня політика завжди відображає у постановці своїх 
цілей, у виборі засобів та методів, внутрішньополітичну  
ситуацію у державі. Вона спирається на ресурси, наявні  
у держави, на її кадровий потенціал.
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Перш за все, зовнішня політика – це політика, і процеси  
і моделі зовнішньої політики схожі для політики в цілому. Вона 
є боротьбою за владу.

Звернемося до Руссо, який розуміє свободу як автономію 
народу, як рівну участь всіх у практиці законодавства, коли 
народ дає закони сам собі. Критики досить справедливо вису-
нули наступну тезу: фікція єдиної народної волі може бути 
здійснена лише ціною того, що окремі приватні волі в їх гете-
рогенності замовчуються або придушуються. Народ, від якого  
і повинна виходити влада, не є суб’єктом, який наділений 
волею та свідомістю. Він виступає тільки через множину дій,  
а як народ він в принципі не наділений ані здатністю приймати 
рішення, ані здатністю діяти [9].

Однак політика – це процес, розвиток, розвиток суспіль-
ства, перш за все; тому є надія, що далеко не все залежить від 
державно-правових інститутів. Переосмислення ролі інди-
віду у процесі розвитку припускає істотне зрушення – з пасив-
них реципієнтів допомоги розвитку люди стають «агентами 
змін» [10]. Якщо сама людина не перейметься своїми правами  
і свободами, не буде їх відстоювати, то державні органи навряд 
що зроблять в цій сфері. 

На цьому, у тому числі, засновується і концепція «розви-
тку людини», яка своєю появою і популяризацією зобов’язана 
щорічним Доповідям про розвиток людини, що видаються під 
егідою ПРООН, починаючи з 1990 року. Поняття людського 
розвитку було сформульовано у першій Доповіді про розви-
ток людини наступним чином: «Розвиток людини є процесом 
розширення спектру вибору. Найважливіші елементи вибору –  
жити довгим та здоровим життям, отримувати освіту та мати 
гідний рівень життя. Додаткові елементи вибору включають 
в себе політичну свободу, гарантовані права людини та само-
повагу [11]. І тут хочемо підкреслити: розвиток на основі 
прав починається з етичної позиції, що всі люди мають право 
на певний стандарт з точки зору матеріального та духовного 
добробуту [11]. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНИХ 
СОЦІАЛЬНИХ РУХІВ:  

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Тематика прав людини та їх захисту в сучасних США  
є достатньо актуальною в наукових колах. Сьогодні в США 
пролунали деякі події, що зворушили багато нових або забутих 
питань соціального життя та відгукуються по світу й сьогодні. 
Це відомі справи так званих «me too» «black lives matter»  
«Covid -2019».



61

Загальновідомо, право це феномен обумовлений приро-
дою людини та суспільства, що виражає свободу особистості, 
система регулювання суспільних відносин, якій притаманні 
нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах 
та забезпеченість можливістю державного примусу це багато-
гранне явище, яке покликане регулювати суспільні відносини. 

У правовій науці не має усталеного визначення механізму 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Термін 
«забезпечення» має досить широке значення, що трактується: 
як створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; 
гарантувати щось; захищати, охороняти кого, що- небудь від 
небезпеки [2].

У правничій літературі використовується різне терміноло-
гічне позначення механізму забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина, таке як: механізм «забезпечення», «реалізації», 
«здійснення», «гарантування» прав і свобод людини і громадя-
нина. Крім того, до його структури включають неоднакову кіль-
кість елементів, однак найбільш загальними з них є: «гаранту-
вання», «реалізація», «охорона», «захист» і «відновлення» [1]. 

Що до США, де існує «Білль про права» (Bill of Rights) – неофі-
ційна назва перших поправок до Конституції США, які засно-
вують основні права і свободи громадян. Перші десять попра-
вок, які складали Білль про права, що був прийнятий у 1789 р. 
містились норми, які закріплювали важливі права та свободи 
американців. 

Особливо корисна V поправка, де проголошується – «ніхто 
не може бути позбавлений життя, свободи чи власності без 
законного судового розгляду, ніяка приватна власність не може 
бути відібрана для суспільного користування без справедли-
вої винагороди; встановлена заборона притягати до відпові-
дальності за одне і те ж діяння двічі та примушувати свідчити 
проти самого себе» [5].

Звернемося саме до відомих сучасних рухів за права  
людини – «Me Too» (або #MeToo, з англійської – «Я теж») –  
хештег та соціальна акція-флешмоб проти сексуального 
насильства і сексуальних домагань, поширені в соціальних 
мережах в результаті секс-скандалу навколо кінопродюсера 
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Гарві Вайнштейна. Використовуючи фразу «Я теж», жінки, що 
стали жертвами сексуального насильства, розповідали про 
пережитий ними досвід домагань чи зґвалтувань, маркуючи 
тегом, що історія торкнулася і їх. 

З 2006 року ця фраза використовувалась проти зґвалту-
вань і домагань в цілому, скоріше, не на роботі, громадською 
активісткою Тараною Берк, а пізніше популяризована актор-
кою Аліссою Мілано, яка запропонувала жінкам ставити лайк 
і зробити репост, щоб поділитися власним сумним досвідом 
пережитого насильства. 

У цьому році рух MeToo відзначає 15 років з моменту свого 
заснування. Його активісти вже багато років допомагають 
жертвам сексуального насильства, але широку популярність 
рух отримав лише у 2017 році на тлі скандалу навколо продю-
сера вищеназваного вже Г. Вайнштейна, якого звинувачують  
у сексуальних злочинах.

Представники MeToo кажуть, що як відомо, вони сконцен-
тровані на їхньому головному завданнi – надавати підтримку 
жертвам сексуального насильства. Як заявила глава руху  
в інтерв’ю «Голосу Америки», MeToo також планує розширю-
вати кількість своїх активістів у всьому світі [4].

Наступний рух що виник внаслідок події, що виникли при 
затримання місцевим полісменом афроамериканця Джорджа 
Флойда в травні 2020, в штаті Міннеаполіс, після чого він 
помер, що стало причиною протестних рухів в США, що розгор-
нулися згодом майже по всьому світу [3].

Внаслідок, в США виникла безпрецендентна низка подій 
руйнівного характеру під гаслом «Black Lives Matter», де анти-
расистські рухи намагалися пограбувати та зруйнувати театри 
та цвинтарі, ресторани та церкви.

Під цими гаслами В Великобританії осквернили пам’ятник 
Вінстону Черчиллю. В Україні, в Запоріжжі та Тернополі пооди-
нокі мітингувальники виступали за права та расову рівність  
у суспільстві. 

Також зазначимо факт осквернення пам’ятників відомим 
політикам, релігійним діячам та іншим видатним особистос-
тям в США. У 2020 р зруйновано пам’ятник священика – фран-
цисканця Хуниперо Серра – «батька Каліфорнії» [4].
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Нагадаємо, після чого 3 червня, 2020 р. Папа Римський  
в кінці загальної аудієнції окремо звернувся до «братів і сестер 
в Сполучених Штатах Америки» і закликав до порозуміння.

Внаслідок карантину на обох континентах спалахнула не 
тільки медична, але соціально – економічна проблема. В кінці 
березня 2020 р., інвестиційний банк Goldman Sachs зафіксував 
зниження ВВП і зростання безробіття в США. Індекс «S & P 500» 
та «Dow Jones Industrial Average» – впали та втратили відсотки, 
що стало найшвидшим падінням цього індексу за всю історію. 
Загальна кількість американців, що звернулися на допомогу  
з безробіття, перевищило 26 мільйонів за 2 місяці карантину. 

Ситуація в економіці та соціальному житті, її наслідки, 
що сталися в період декілька років поспіль, залишаються 
нині актуальними – сучасний виклик суспільства. Це відгук  
в формі міжнаціональних, міжрасових, релігійних конфліктів, 
відроджується ксенофобський настрій, як наслідок, глобальні 
процеси світу припиняються. 

В результаті вищесказаного, соціальне життя стає більш 
індивідуалізоване в сенсі особистості людини або усамітнення 
та самоідентифікації, тематика/задачі/функції/ підходи прав 
людини виходять на новий рівень. Це може призводити до 
переосмислення соціальних інституцій та ієрархії різних кіл  
у суспільстві. Виникає явище «інфодемії» та його посилення  
в світі як різновиду гібридних війн в наши часи.

Вищеназвані рухи та Covid 2019 спровокував нові погляди 
на проблеми суспільств, їх закони, світобачення, культуру які 
були забуті в деяких провідних країнах світу. В деяких країнах 
соціальни та державни інституції з’явилися не спроможними 
дійти до результативного вирішення проблем в суспільстві 
викликаних соціумом. Сьогодні в США та інших суспільствах 
виникає криза еліт, популізм, зміни цінностей та осягнення 
історії країн. Права людини та їх захист як завжди в цивілізова-
ній країні має зайняти своє лідируюче місце.

Джерела:
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2. Козюбра М. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/8/f/ 

283756.pdf
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  
ФЕМІНІСТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В Україні поняття «феміністська теорія права», «право-
вий фемінізм» чи «фемінізм у праві» фактично не використо-
вувались. В. Кузнєцов у Філософському енциклопедичному 
словнику наводив поняття «правовий фемінізм» сформо-
ване однією із авторок феміністичної юриспруденції Катерін 
Мак-Кіннон: «напрям у філософії права, що вийшов із правового 
критицизму і розглядає право з позицій феміністської ідеоло-
гії. Трактує існуюче право як відображення світобачення, інте-
ресів і цінностей чоловіків і тому несправедливе щодо жінок. 
Виходячи з відмінностей між чоловіками і жінками, «Правовий 
фемінізм» розглядає шляхи і способи реформування права, 
подолання жіночої дискримінації та створення справедли-
вих щодо жінок правових систем. Акцентує увагу на специ-
фічних «жіночих» проблемах (аборти, сурогатне материнство, 
сексуальне насильство тощо) і піддає критиці існуючі правові 
погляди і норми, що регулюють ці проблеми (Сміт, Крамер, 
Мак-Кіннон)». У 2019 році в Україні з’явилося перше перекла-
дене видання, а саме книга Енн Скейлз «Фемінізм у праві: акти-
візм, законодавство та правова теорія», яка була покликана 
привернути увагу юридичного середовища, у тому числі науко-
вої спільноти до феміністської теорія права [1, с. 19].

Як і фемінізм, феміністська юриспруденція не є однорідною 
і містить різні напрями та концепції. Так, у фаховій літературі 
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з філософії права найчастіше виділяють: 1) ліберальну школу 
у фемінізмі з вимогами симетричності, формальної рівності 
прав і можливостей для обох статей; 2) асиміляційний фемі-
нізм; 3) бівалентний фемінізм, що підкреслює різницю між 
статями і вимагає особливого відношення до кожної статі;  
4) інкорпоративний фемінізм; 5) фемінізм відносин, що 
підкреслює особливі культурологічні фактори у становищі 
жінок; 6) фемінізм домінування або радикальний фемінізм  
і 7) постмодерністський фемінізм [2, с. 260].

З початку свого виникнення у 80-ті роки в США фемі-
ністична теорія права базувалася на критичному аналізі 
взаємозв’язків феміністичної теорії й практики в юридичній 
площині, зазначає у своїй статті Сара Елзуні. Вступним питан-
ням може бути таке: що робить правознавство феміністичним? 
У той час коли феміністичні аналізи догми права та правової 
теорії розглядаються частково відокремлено, а іноді навіть 
як феномени різних часів, її підхід базується на категоріаль-
ній нероздільності цих двох сфер. Це пов’язано насамперед  
з їхнім спільним завданням – феміністичною критикою права:  
в їх основі завжди лежить політично-правовий, (почасти фунда-
ментальний) суспільно-критичний імпульс і, як правило, полі-
тично-правова інтенція. Будь-яке феміністичне догматичне 
міркування містить теоретичне припущення, теоретичну 
базу – названа вона експліцитно чи ні. Так само визначальний 
фокус феміністичної теорії права спрямований на формування 
конкретних позитивно-правових проектів [3, с. 181].

Розглядаючи феміністичну юриспруденцію у філософсько-
правовому контексті, можна простежити її зв’язок із юридич-
ною антропологією. Як зазначає В. Завальнюк, юридична 
антропологія центральним об’єктом своїх студій визнає 
людину як біосоціальну істоту, що живе, рефлексує, діє у право-
вому полі. Стрижнем антропологічного підходу до правової 
реальності є діалектика загального (у всіх людей є рівні права 
та обов’язки) та особливого (реалізація прав та обов’язків зале-
жить від антропологічних особливостей людини). Історична 
склалося так, що поняття «людина» в юриспруденції та право-
вій свідомості пов’язувалось, передовсім, з істотою чоловічої  
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статі. Земна цивілізація дотепер формувалася як пере-
важно чоловіча, в якій чоловік-мисливець, чоловік-землероб,  
чоловік -робітник, і, що мало особливе значення, – чоловік-
воїн, грали визначальні ролі у досучасному суспільстві. Право, 
будучи явищем соціальним, повною мірою відбивало гендерну 
асиметрію суспільства. Феміністична юриспруденція є скла-
довою юриспруденції, яка базується на ідеї політичної, еконо-
мічної, соціальної рівності статей [4, с. 42]. У вступному слові 
до своєї праці Енн Скейлз пише про те, що феміністська діяль-
ність – це дослідження і практика всього, що випливає з твер-
дження «Жінки – також люди» [5, с. 18]. Тому цілком обгрун-
товано звучить думка Світлани Янишевські про те, що саме 
завдяки боротьбі феміністок жінка набула статусу людини, 
позбавившись статусу домашньої тварини, що належить 
спочатку батькові, а потім чоловікові, який не має громадян-
ських прав, не має права на освіту, права на участь у політич-
ній діяльності, права власності і навіть права на своїх власних 
дітей. Наразі, вважає Світлана Янішевські, фемінізм не тільки 
продовжує боротьбу за рівноправність, а й несе просвітницьку 
діяльність, відкриває очі на існуючу в суспільстві несправед-
ливість, руйнує стереотипи, що склалися, традиції. І що найго-
ловніше, він підтримує жінок, вселяє в них впевненість у собі,  
а за рахунок цього жінки більше не бояться сказати «НІ» 
(згадаймо #metoo) і постояти за свої права там, де раніше це не 
було прийнято [6].

Отже, можна прийти до висновку, що феміністична правова 
теорія набуває все більшої актуальності в аспекті прав людини, 
оскільки навіть базові політичні, економічні та соціальні права 
є недосяжним для жінок низки країн, а у відносно благопо-
лучних у цьому сенсі суспільствах проблематика рівності та 
прав жінок переосмислюється та поглиблюється у контексті 
концепту людської гідності. Усвідомлення необхідності фемі-
ністичного прочитання права та застосування феміністського 
правничого методу серед юридичної спільноти з’явилось 
порівняно нещодавно, спирається на досягнення переважно 
західної юридичної думки і, з часом, має всі підстави для того, 
щоби стати одним із трендів вітчизняної юриспруденції. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ З’ЯСУВАННЯ 
СУЧАСНОСТІ ДЕРЖАВИ

Наукові інтерпретації сутності, змісту та правової природи 
сучасної держави знайшли своє відображення у дослідженнях 
українських та зарубіжних учених. Погодимося, що сучасна 
держава являє собою «цілий макрокосм значень і сенсів, хоча 
за всієї своєї багато вимірності йому притаманні і конкретні 
фундаментальні та історично інваріантні виміри»[1]. 

До ознак сучасної держави відносять її готовність до діалогу 
із громадянським суспільством, наявність державно-приват-
ного партнерства, демократизм та соціальність держави, 
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обстоювання державою загальнолюдських цінностей, переду-
сім, визнання та утвердження державою примату прав людини 
у житті суспільства та у діяльності держави. 

До невід’ємних ознак сучасності держави також відносять 
гуманізацію її функцій, що відповідає антропологічному пово-
роту в діяльності державного механізму та у функціонуванні 
системи правової регуляції державно організованого суспіль-
ства на сучасному етапі його розвитку. За влучним висло-
вом А.Р. Крусян, тенденція гуманізації є «альфою та омегою» 
діяльності сучасної держави, яка повинна забезпечити права 
людини «цілісною та змістовно повною системою гарантій»[2]. 
Гуманізація держави відповідає сучасному розумінню консти-
туційно-правових цінностей,[3] вписується логічно у доміну-
вання антропологічного підходу до облаштування і функціо-
нування держави. 

Сучасність держави сьогодні також визначається її здат-
ністю вирішувати проблеми, обумовлені викликами і загро-
зами, з якими зустрілася нинішня цивілізація. Причому, ця 
обставина вимагає від держави реагувати на такі виклики 
і загрози за влучного поєднання людиноцентризму та  
соціоцентризму у своїй діяльності. 

Ще одним проявом сучасності держави, суголосним із гума-
нізацією держави, є її соціалізація. Тут маємо на увазі не тільки 
акцентування уваги на нових формах взаємодії між державою та 
громадянським суспільством і його інституціями, але й втрата 
державою монополії на легітимне насильство і виключну 
приналежність державі права, поява наддержавного регулю-
вання проблем захисту прав і свобод людини і громадянина. 
Отже, соціалізація держави пов’язана із глобалізацією сучасної 
держави разом із глобалізацією права, що також проявляється 
у частковому делегуванні наддержавним суб’єктам елементів 
державного суверенітету, у тому числі у безпекових сферах та 
питаннях захисту прав людини, перспективах влаштування 
інфраструктури наддержавного урядування, «дефіциті керо-
ваності та легітимації» в сучасній державі (Ю. Габермас [4]), 
«пастках денаціоналізації» (У. Бек [5]), «демонтажі welfare state»  
(В.С. Малахов [6]) тощо. В силу глобалізації суспільного  
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і державно життя спостерігаємо процеси глобалізації і гармо-
нізації права, що дало можливість автору говорити про дію 
«закону сполучених посуден» [7], завдяки чому досягнення 
і передові новели у розвитку права та захисті прав і свобод 
людини швидко трансформуються у правові системи різних 
держав або у міжнародне право, «перетікаючи» із міжнарод-
ного у національне, із національного у міжнародне та із одної 
країни в іншу. Окрім цього, спостерігаємо як прав і свобод, так 
і способу життя сучасної людини (джинси, взуття (крoсівки), 
гамбургери, мобільні телефони, ноутбуки). Одночасно у сучас-
ній науці справедливо зустрічаються непоодинокі випадки 
констатації витіснення національної держави з її національ-
ною ідентичністю та сталим суверенітетом, що дає підстави 
говорити про «історичну вичерпаність» та «розмивання» 
державного суверенітету в умовах глобалізації [8; 9].

Зараз також маємо обгрунтовані твердження про зростання 
ролі права у житті суспільства і сучасної держави, що «фактор 
права стає визначальним у будь-якому науково-юридичному 
дискурсі державності» [10]. Погодимося, що сучасна держава 
є державою гранично «юридизованою», діяльність її органів  
є украй процедуризованою та спирається на розгалужене зако-
нодавство [11]. При цьому «поряд із збільшенням обсягу регу-
лювання його характер стає дедалі загальнішим, декларатив-
ним, політико-юридичним, знижується інструментальність 
норм» [12]. У сучасній зарубіжній соціології права (Н. Луман, 
Г. Тойбнер та ін.) констатуються, зокрема, «надлишок права», 
«юридифікація» суспільних відносин[13], яке сприяє «коло-
нізації життєвого світу» засобами розширеного державного 
інтервенціонізму (Ю. Габермас) [14]. У вітчизняній літературі 
так само констатується посилення тенденції до «гіпертрофо-
ваного прагнення щодо нормативно-правової формалізації 
всіх сфер суспільного життя» (В.П. Горбатенко) [15]. При цьому, 
за словами відомого сучасного німецького соціолога права 
Г. Тойбнера, така «юридифікація означає не просто розрос-
тання права, вона означає процес породження інтервенціо-
ністською соціальною державою нового типу права, регуля-
тивного права» [16]. Зрештою, така ситуація обумовила появу 
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тверджень про те, що у сучасній державі права стає все більше, 
а прав людини все менше. 

Сучасна держава обмежена правом і правами людини  
у своїй діяльності [17]. На забезпечення реалізації прав і свобод 
людини відчутно впливають такі проблеми, як масові етнічні 
переселення, світові пандемії, що супроводжується обмежен-
нями прав свобод, зменшенням довір’я людей до держави. 
Тому у сфері проблематики прав людини намітилися діаме-
трально протилежні підходи до оцінки ролі сучасності держави.  
З одного боку, констатується, що «ідея прав людини перетво-
рюється на глобальне завдання і окреслює мотив держави  
в конституційній імплементації цінностей», навіть ціною 
«гуманітарних інтервенцій» [18]. Сучасні технології обумовлю-
ють можливості прямого втручання держави у життя людини 
(через електронні та інші канали банківської системи, мережу 
телекомунікацій (у тому числі засоби відеоспостереження  
і відеостеження), централізоване оподаткування тощо [19].  
З другого боку, існують вагомі підстави вважати, що у сучас-
ному світі «права людини слід вивільнити від орієнтації на 
державу і по-новому пристосувати до тих специфічних загроз, 
які виходять від інших соціальних систем» [20]. У цьому, як 
видається, простежується неявне протиставлення етатист-
ської та антропосоціокультурної (неетатистської) орієнтацій 
на забезпечення прав людини з боку саме держави [21]. 

Можемо констатувати, що сучасна держава має бути  
соціальною правовою [22; 23], і така модель може прийти на 
зміну постіндустріальній державі, що дає змогу поєднати 
неоліберальні ідеї свободи, примату прав людини для держави 
з одночасним утвердженням необхідних в умовах глобаль-
них викликів елементів соціоцентризму у функціонуванні 
держави, побудованого на правових рейках.
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КОНЦЕПТ ПРИРОДНОСТІ  
У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ

Оскільки філософія права є факультативною філософською 
дисципліною, цілком правомірним видається потрактовування 
змісту її ключових понять, в т. ч. й концепту «природність»  
у контексті загальнофілософської парадигми, яка досліджує 
світ з позиції всезагального зв’язку та всезагального роз витку. 
До такого ж підходу у розумінні феномену природності філо-
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софію права підштовхує розвиток системи сучасних наук  
у напрямку інтеграції окремих наукових дисциплін у цілісну 
«меганауку». Це виявляється в оформлення нової постне-
класичної історичної дисципліни, яка ще не має загально-
визнаної назви і позначається або як «велика історія» або як 
«універсальна історія» (концептуально відмінна від шпенгле-
рівсько-тейлорівського розуміння цього «історіософського» 
терміну), що вже біля двох десятиліть де-факто є академічної 
дисципліною і широко викладається у світі не лише у вищій,  
а й у середній школі. Вікіпедія презентує «Велику історію» як 
«нову наукову дисципліну, яка вивчає історію від Великого 
вибуху до теперішньої, яка розглядає довгі проміжки часу 
з використанням міждисциплінарного підходу, поєдну-
ючи в основі багато дисциплін від наукових до гуманітар-
них, і розглядає існування людини в контексті цієї широкої 
картини». Отже сучасне природознавство перетворюється  
з емпіричної по суті системи теоретичних наук про Природу  
у її даності в теоретичну меганауку про Природу в її необхід-
ності. Наскільки нам відомо, вітчизняна юснатуралістична 
філософія права ще не включила цей новітній інтелектуаль-
ний ресурс до арсеналу засобів обґрунтування природності 
природного права включно з природними правами людини. 
Цю нововиниклу наукову дисципліну сучасні системні дослід-
ники, такі як Каделл Ласт (Cadell Last), схильні вважати не лише 
ґрунтовним викладом того, що відбулося в минулому нашого 
Всесвіту, включно зі Світом людей, а й «великими історичними 
підвалинами глибоких спекуляцій майбутнього» (Big Historical 
Foundations for Deep Future Speculations).

Цікаво, що європейська філософія у своїх ґрунтовних розвід-
ках, таких як чотиритомний «Європейський словник філосо-
фій», підготовлений авторським колективом під керівництвом 
Барбари Кассен (нар. 1947) – відомої французької філософині, 
філологині, перекладачки, членкині Французької академії 
з 2018 р. – не фіксує цього загальнонаукового тренду. У 2-му 
томі згаданого дослідження ми знаходимо ґрунтовно викла-
дену Бертраном Біношем (у перекладі Віталія Артюха) бага-
томовну історію концепту «універсальна історія» (лат. historia 
universulis; англ. World history, general history, universal history; 
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нім. Universalhistorie, Weltgeschichte, Universalgeschichte, 
Welthistorie, allgemeine (Welt) Geschichte; фр. Histoire universelle, 
histoire générale, histoire mondiale) [1, с. 293–295]. Але у бібліо-
графічному списку до цієї словникової статті, доведеному до 
2000 р., відсутні праці австро-американського астрофізика  
й футуролога Еріха Янча (Erich Jantsch, 1929–1980), британсько-
американського історика Девіда Крістіана (David Christian, нар. 
1946), – одного з співзасновників, спільно з Вільямом Генрі 
Гейтсом III, більш відомого як Білл Гейтс (нар. 1955) міждис-
циплінарного проєкту «The Big History Project», створеного  
з метою розробки цілісного курсу історії космосу, Землі, життя 
і людства і викладання його в усьому світі, – та інших авторів, 
які вже майже півстоліття розробляють концепт «універсаль-
ної (великої) історії». 

Якщо підійти до концептуалізації поняття природності  
у філософсько-правовому дискурсі з позицій універсально-
історичного підходу, ми виявимо в основі такого підходу ті  
ж самі принципи всезагального зв’язку і всезагального  
розвитку, які вже давно і наполегливо обґрунтовує прита-
манними їй засобами діалектично-філософська парадигма.  
В оптиці такого бачення з позицій сповідуваного автором цих 
рядків антропосоціокультурного підходу [2] людина постає 
як перш за все природна істота, котра для задоволення свої 
природних потреб культивує штучне середовище свого видо-
вого існування, так звану «другу природу», яка зазвичай нази-
вається культурою, використовуючи для цього природні 
ресурси, приводячи у взаємодію природні предмети, природні 
речовини і природні сили, які взаємодіють між собою і взає-
мозмінюються відповідно до власних природних властивос-
тей і за невблаганними природними законами. Отже у культурі 
нема нічного, що можна було б назвати не-природою. Але чи 
значить це, що штучні предмети або явища, створені людиною 
неминуче будуть природніми, дружніми до природи? На жаль, 
ні… Те ж саме можна сказати і про природу людини, яка у своїй 
історичній даності, розгортаючись за логікою власної необхід-
ності, не завжди буде виявляти те, що називають людяністю,  
і що тільки й може вважатися справжнім виявом її розвинутої 
сутності.
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Єдину тезу, яку автор збирається обстоювати у цій публі-
кації з точки зору заявленого підходу, можна сформулювати 
у такий спосіб: ступінь розвиненості людської природи, яка  
є безпосереднім витоком природних прав людини і похідних 
від цих прав правових систем, прямо залежить від об’єму та 
рівня культурного розвитку як процесу культивування люди-
ною в самій собі своїх родових сутнісних сил. Скажімо, еконо-
мічні відносини виробництва, розподілу між людьми та спожи-
вання ними маси суспільно вироблених засобів існування  
у повній відповідності до об’єму і рівня розвитку культури 
(перш за все культури матеріального виробництва як куль-
тивування штучного середовища природнього для видового 
існування людських істот) складаються або як природні (необ-
хідні), або ж протиприродні (такі, що суперечать необхідності).

Візьмемо для прикладу будь-яку з людських спільнот, 
рівень розвитку культури (перш за все продуктивності суспіль-
ної праці) яких ледь-ледь забезпечує кожного з її членів засо-
бами існування на рівні фізіологічного мінімуму. Очевидно, 
що будь-яка спроба будь-кого з членів такої спільноти одні-
мати частину засобів існування у інших її членів за умов поши-
рення й узвичаєння такої практики з часом неминуче призведе 
до загибелі певної частини (або й усієї) спільноти. Саме таким 
чином протиприродні форми суспільної практики «відбира-
ються» у процесі природно-історичного добору як різновиду 
відкритого Дарвіном природного добору. Ось чому в розгляну-
тому випадку природною буде економічна рівність, а природ-
ним домінуючим типом людини буде комунітарна людина, 
цінності якої з часом необхідно стають загальновизнаними  
у тих спільнотах, які не вдаються, або ж відмовляються від 
практикування протиприродніх суспільних відносин і через це 
існують крізь час, тобто мають майбутнє, або подальшу історію.

Коли ж досягнутий унаслідок доданого креаторами об’єму 
культурного розвитку рівень продуктивність суспільної праці 
вже дозволяє за фізіологічно допустимий об’єм певної трудо-
вої активності виробляти такий об’єм засобів існування, 
який в економічній науці називається повним продуктом, що 
перевершує фізіологічну міру споживання безпосереднього  
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виробника на відмінну від нуля величину, яка в економічній 
науці називається додатковим продуктом. Тепер ту частину 
виробленого безпосереднім виробником продукту, яку ми 
назвали додатковим продуктом, вже можна в нього вилучити 
без загрози для його життя. Зрозуміло, що відчужений додатко-
вий продукт можна використати у різний спосіб, – або вивіль-
нити для суб’єкта такого економічного відчуження вільний час 
для розваг та надкомфорту, або ж для здійснення певної твор-
чої діяльності, наслідком якої буде подальше збільшення об’єму 
і вивищення рівня культурного розвитку. За цього рівня розви-
тку культури стає можливою спеціалізація у творчих види 
діяльності все зростаючої частини практикуючих розглянуті 
вище соціальні форми економічної виробничо-розподільчої 
практики людських спільнот, яка з часом необхідно призведе 
до прискореного накопичення нових культурних досягнень, 
нарощування об’єму і підвищення рівня розвитку культури.  
У цьому випадку природною, єдино необхідною буде еконо-
мічна нерівність, а природньо домінуючим типом людини стає 
т. зв. економічна людина.

За певного рівня розвитку культури певні людські типи 
стають природніми суб’єктами соціальної творчості, прерога-
тива соціогенеративної суб’єктності яких на цивілізаційному 
етапі історії фіксуються і захищається правовими нормами. 
Звідси – поява права пріоритету інтересів певного людського 
типу (який утворює соціокультурний субстрат певного  
соціального класу) по відношенню до інтересів інших людських 
типів. Отже природнім носієм природності як самих суспільних 
відносин, так і правових механізмів їх регулювання є певний 
людський тип, пріоритет соціальної волі якого щодо соціаль-
них воль інших людських типів, презентованих у даному типі 
соціальності, є необхідною передумовою максимізації темпів 
культурного розвиту даної спільноти. Природнім завжди буде 
той тип законності, яким гарантується пріоритет волі того  
з людських типів, гарантованість соціального (для цивілі-
заційної доби – політичного) домінування якого забезпечує 
висхідний розвиток суспільства (на цивілізаційному етапі 
історії це економічна людина, історичними різновидами якої  
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є постаті рабовласника, феодала-землевласника і власника 
капіталу). Якщо ж відносини економічної рівності знову 
стануть передумовою гранично досяжних темпів культурного 
розвитку, які будуть умовою виживання людського роду, то 
знову (у неможливості чого був переконаний ідеолог людської 
нерівності Аристотель, котрий був певен, що ткацькі верстати 
ніколи не зможуть самі ткати тканини, плектри – грати на 
кіфарі, а будівельні машини – будувати храми) економічна 
рівність стане природнім типом суспільних відносин, санк-
ціонованих і захищених законом. І тоді на зміну економіч-
ній людині у якості природньо домінуючого людського типу 
прийде людина соцієтальна, що докорінно змінить правовий 
ландшафт сучасної цивілізації. Достатньо уважно вивчити 
матеріали т.зв. «Давоських форумів» за останнє десятиліття, 
щоб побачити, як саме соцієтальні (а не суто економічні) 
параметри сучасних людських суспільств поступово стають  
пріоритетними для сучасної світової інтелектуальної, політич-
ної і підприємницької еліти.
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MILITARISM AND THE PHILOSOPHY  
OF HUMAN RIGHTS

The culture of militarism, expressed in the mentality  
of Europeans, is attributed to the emergence of the phenomena  
of nihilism and terrorism in Europe as a reaction to disappointment 
with the illusion of «European civilization» and an attempt to revive 
its own culture.
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Terrorism, by its nature, can also be viewed as a reflection of the 
militaristic tendency of the mentality of the European nation, since 
the culture of militarism gives rise to aggressive methods of coun-
teracting the existing order. It is not by chance noted that «after  
a short period of unsuccessful attempts at the peaceful embodiment 
of social utopia, the agitation of the narodniks with their Orthodox 
mentality was replaced by the only thing that seemed possible – 
terror» [2, р. 120]. At the same time, «narodniks’ terrorism in Tsarist 
Russia (the second half of the 19th – the beginning of the 20th centu-
ries) is the only concrete historical type of terrorism, where exactly 
the altruistic attitude as the fulfillment of a personal sacrifice for 
the good of the person («people» and «labor classes») is most fully 
manifested and brightly» [2, р. 69]. The salvation of an individual is 
possible only strictly within this community and through it. 

This theory captures the socio-philosophical aspect at the 
level of intercultural conflict, but the clarity of the historical  
and socio-cultural context of a civilizational clash is insufficient. 
«The most important objective sign of nihilism (anti-tradition) of 
modern Western civilization is an indisputable fact: the universe 
is less and less perceived as order and more and more as chaos. 
Thus, the first participant in the clash of civilization, it would be 
wrong to designate only as a «Western Christian civilization». The 
latter is a Christian in its origins civilization that has passed a long 
period of decadence and nihilism and is on the verge of «complete  
nihilism» – the most profound blurring of traditional values. In the 
spiritual foundation of this civilization, Christianity is preserved 
only as a private one, by no means the most important element, 
the dominant component being the ideology of neoliberalism. 
Therefore, it would be more correct to call the first participant in 
the clash of civilizations as a «liberal-democratic civilization», as 
E. Kuliev, in particular, does. In such conditions, conflict is a clash 
between two value systems: neoliberalism and Islam.

The opposite goal has been set by the movement of Islamic 
fundamentalism, although its causes lie in the response, including 
to the militarism of the European mentality. Today, fundamentalists 
oppose the «revived and renewed» community of believers based 
on national traditions and spiritual heritage, appealing to the expe-



79

rience of the early Muslim community of the times of the Prophet 
Muhammad, which appears as an attempt to get rid of moral values 
with pronounced militarism of the West, with its cult of individual-
ism [2, р. 152–153].

In essence, pursuing the goal of clearing the European mental-
ity, the movement of Islamic fundamentalism went through several 
stages of its development until the tradition of terrorism matured 
within it. A characteristic feature of all ideological trends in Islam is 
conservatism. 

In the aspect of the conflict of civilizations and cultures, the idea 
of militarism received a global sound in the work of the well-known 
political scientist S. Huntington, who introduced the global conflict 
of civilizations and came to explain the spread of these global threats 
[3]. Hence the recognition of a cliché about Islamic fundamental-
ism and related Islamic extremism and terrorism as a product of the 
clash of European and Muslim civilizations, not only at the level of 
political and economic rivalry, but also at the level of culture, basic 
values and beliefs.

It can be stated that militarism has become a part of modern 
culture, a way of human thinking and being. No matter how sad it is 
to talk about it, but this is our reality – the «culture» of militarism.  
It seems that in order to assert a culture of peace, we must know the 
«culture» of militarism.

The culture of militarism is a paradoxical phenomenon: love and 
care for «our people is manifested in indifference, and sometimes 
cruelty to «aliens». Such an attitude to the division into friends 
and foes comes from building relationships in tribal communi-
ties, when the survival of the individual was possible only within 
«his» community, including through the use and even destruction 
of outsiders. Approval of the culture of militarism found an active 
response both in the minds of the inhabitants, and the great think-
ers and politicians.

The Russian philosopher N. A. Berdyaev wrote that nations must 
periodically go crazy to fight, but on the other hand, war, with a spir-
itual due attitude towards it, ennobles and elevates the human soul, 
it speaks of a distinctive historical reality, gives a courageous sense 
of history [1, р. 190, 192–193].
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War as a component of the structure of militarism became the 
subject of high art. An uncountable number of novels, novellas, 
poems, operas, songs, canvases, sculptures, and monuments have 
been written and created about the war. All of them are dedicated 
to the great and outstanding commanders and military leaders, the 
courage and heroism of known and unknown soldiers who fell on the 
battlefield. We know the names of Macedonian, Napoleon, Suvorov, 
Kutuzov, Zhukov and other commanders of whom the people and 
the country are proud of, for whom they have won brilliant victories 
and who have since owned the glory of these victories. To be a mili-
tary man at all times and in all countries was considered an honor. 
Military service attracts more and more new generations of people 
who dream of military uniforms, military ranks and awards, mili-
tary merit and military glory. But in its essence to be a military man 
is to be able and ready to kill and die.

Today, the growing interconnectedness of the world makes even 
the thought of world war even more unacceptable. Nevertheless, 
the probability of a large-scale, including nuclear war, cannot be 
ruled out, and the number of local wars and conflicts grows from  
year to year.

Militarism as a state of the European mentality, absolutizing the 
capabilities of the military sphere, its methods, means and tech-
nologies of warfare is often used to solve problems that go beyond 
ensuring national defense. The militaristic policy, expressed in the 
militarization of its means, the justification of armed violence and 
its transformation into a tool for solving political, economic and 
social contradictions within the country and in the sphere of inter-
national relations. The influence of militarism on the global polit-
ical process in the era of globalization and informatization is due 
to the acquisition of a transnational character by this phenomenon, 
contributing to the militarization of politics in various countries and 
regions of the planet.

In the era of globalization, the driving forces of militariza-
tion are ideological doctrines, advances in information technolo-
gies, and military-political planning of leading world states. Their 
concentrated influence leads to the transformation of militarism of 
national states, its adaptation to the tendencies of the development 
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of the institutions of democracy and the dehumanization of inter-
national politics. In practice, this is expressed in declaring the need 
to protect human values, human rights and freedoms, and calls for 
counteracting new threats. At the same time, the doctrine of deter-
rence, synthesizing informational influence and situational use of 
military force, is becoming a tool for ensuring the global expansion 
of the Western powers.

Despite the dramatic changes in the life of modern society, the 
essence of the militarization process is due to the same European 
mentality with its inherent aggressiveness. However, the new mili-
tarism, in contrast to past eras, thanks to the possibilities of infor-
matization, is a global formation of global scale.

Back in the early twentieth century N. S. Trubetskoy in his work 
«Europe and Humanity» foresaw the horrific consequences of the 
Europeanization of the rest of the world, including the Muslim 
one: «The consequences of Europeanization are so grave and terri-
ble that Europeanization has to be considered not good, but evil. 
Militarism as a «satellite of civilization» derives from the very 
essence of Europeanization and concerns the very essence of social 
life and culture of the Europeanized people. Even if the system was 
changed, the European states would have had, first of all, with fire 
and sword to lead the same system all over the world, and after that 
vigilantly ensure that no people changed this system» [6]. 

It can be argued that the modern militaristic policy of the United 
States, which was formed in the prism of the European mental-
ity, continues to increase the pace of militarization, which inevita-
bly attracts a response from other states and non-state actors, also 
resorting to various forms of militarization. The specific features 
of militarization in the 21st century consist in the multiplication 
of its subject composition, when along with the states and their 
coalitions and international organizations, non-state actors play an 
increasingly active role in world politics. The persistence of political 
instability in strategic regions of the planet causes a modification 
of the functions of military-political blocs, interstate unions, which 
go beyond their initial mission and aim at intervening in internal 
conflicts of nation-states, which, in particular, is due to the conse-
quences of the global financial and economic crisis.
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Today, despite the proclamation of human rights and freedoms, 
the mentality of Europeans retains the features of militarism, which 
leads to a clash of political and corporate interests of leading actors 
in international relations. The active promotion of military-political 
interests of states with a pronounced militaristic policy provokes 
similar measures by other powers, and also serves as a moral justi-
fication for the penetration and spread of the influence of organiza-
tions of transnational terrorism.

Thus, at the present stage of development for all cultures and 
civilizations, the danger of the policy of militarism remains, which 
undermines the foundations of the global order and opposes the 
introduction, development and application of mechanisms of toler-
ance. It is the rooting of tolerance that should restrain militarism 
and also lead to the harmonious coexistence of aggression and toler-
ance. The idea of tolerance is the basis of behavior in an individual-
ized society, it must change the culture of militarism in the mentality 
of not only Europeans, but also representatives of other civilizations 
and nations, and otherwise the world will continue to shake aggres-
sion, conflicts, terrorist acts and wars.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА  
НА ЗДОРОВ’Я

Незважаючи на загальне визнання права на здоров’я та його 
міжнародно-правову та національно-правову регламентацію, 
належне забезпечення права на здоров’я залишається однією  
з найбільш гострих та актуальних задач сучасної юриспру-
денції. У «Порядку денному у сфері сталого розвитку до  
2030 року», що є планом дій для людей, планети та процвітання 
[1], наголошується на тому, що глобальні загрози здоров’ю 
людей поряд із стихійними лихами, конфліктами, насильниць-
ким екстремізмом, тероризмом і пов’язаними з цим гумані-
тарними кризами та вимушеним переміщенням населення 
загрожують звести нанівець більшу частину успіхів у царині 
розвитку, досягнутих в останні десятиріччя.

До сьогоднішнього часу не існує спеціального міжнародного 
універсального чи регіонального механізму захисту права на 
здоров’я і такий захист стає можливим лише через захист інших 
прав людини. Проблема реалізації права на здоров’я отримала 
значну увагу в європейській системі захисту прав людини,  
і перед усім, в діяльності Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ, Суд). Право індивідів звертатися із заявою до ЄСПЛ 
справедливо розглядається як наріжний камінь міжнарод-
ної системи захисту прав людини. Хоча Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі ‒ Конвенція) 
прямо не передбачає право індивіда на здоров’я як таке, «певні 
права щодо здоров’я можуть бути похідним від інших прямо  
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закріплених прав у Конвенції» [2, c. 258]. Отже захист права на 
здоров’я в ЄСПЛ здійснюється через механізми захисту інших 
прав, передбачених в Конвенції – права на життя, заборони 
катувань, права на свободу та особисту недоторканність, права 
на справедливий судовий розгляд та інших прав та свобод, та, 
як наслідок, має безпосереднє значення для їх реалізації.

Теоретичні та практичні питання міжнародно-правового 
регулювання співробітництва держав у сфері охорони здоров’я, 
концептуальні підходи до міжнародно-правового регулювання 
співробітництва держав у сфері охорони здоров’я та практика 
міжнародних судових та квазісудових органів щодо захисту 
права на здоров’я були досліджені Н. В. Хендель. Захисту права 
на здоров’я в Раді Європи дисертаційну роботу присвятив  
Ю. А. Крук. Діяльність Європейського суду з прав людини  
в контексті захисту прав пацієнтів висвітлена О. М. Лісничою.

Низку праць з питань глобального управління здоров’ям 
представив О. Агінам (O. Aginam), досліджуючи в них історичні, 
концептуальні, теоретичні, правові та інституційні рамки бага-
тостороннього управління здоров’ям в контексті глобалізації 
та глибоко роздробленого і нерівного світу. Питання історико-
правового розвитку права на здоров’я стали предметом дослі-
дження А. Гаффні (A. Gaffney). Б. Мейер (B. Meier), розкриваючи 
проблеми посилення забезпечення права на здоров’я в глоба-
лізованому світі відзначає доцільність забезпечення колек-
тивного права на охорону здоров’я, а не виключно індивіду-
ального права на медичну допомогу. М. Белангер (M. Bélanger), 
А. Екстер (A. Exter), Д. Фідлер, (D. Fidler) висвітлюють різнома-
нітні аспекти розвитку концепції міжнародного права охорони 
здоров’я. Заслуговує на увагу монографія «Право на здоров’я  
в міжнародному праві» Дж. Тобіна (J. Tobin), в якій автор 
робить акцент на забов’язаннях держав щодо захисту права 
на здоров’я, розкриваючи історичні, філософські та теоре-
тичні аспекти концепції права на здоров’я у міжнародному 
праві. С. Грір (S. Greer), Т. Сокол (T. Sokol) торкаються аспек-
тів захисту права на здоров’я у межах Європейського Союзу. 
Р. Салтман (R. Saltman) акцентує увагу на питаннях реформу-
вання системи охорони здоров’я в Європі. Окремі проблеми 
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захисту права на здоров’я розкриті у роботах, присвячених 
тлумаченню Європейської конвенції з прав людини та прак-
тиці Європейського суду з прав людини. 

Право на здоров’я стрімко розвивалося згідно з міжнарод-
ним правом, і його нормативне роз’яснення має суттєві концеп-
туальні та практичні наслідки для політики в галузі охорони 
здоров’я [3, c. 1156]. Право здоров’я включає в себе широкий 
спектр факторів, які Комітет з економічних, соціальних та куль-
турних прав називає «основними детермінантами здоров’я». 
Вони включають: доступ до безпечної питної води; адекватні 
санітарно-гігієнічні умови; адекватне постачання безпечних 
харчових продуктів; безпечне житло; здорові умови праці та 
навколишнього середовища; освіта та отримання інформації 
щодо охорони здоров’я. Ці та інші права і свободи пов’язані зі 
складовими елементами права на здоров’я [4].

Варто відзначити, що рішення ЄСПЛ визнаються у бага-
тьох державах одним із джерел права, які, до того ж, надають 
можливість встановити прогалини у національному законо-
давстві, невідповідність деяких норм національного законо-
давства положенням Конвенції. Розповсюдження практики 
ЄСПЛ прискорює усунення не доліків у національних правових 
системах, зокрема щодо захисту права на здоров’я. Важливим 
для захисту права на здоров’я є створення спеціального міжна-
родно-правового механізму захисту права на здоров’я, адже 
захист права на здоров’я в ЄСПЛ не має самостійного характеру 
і здійснюється за допомогою механізмів захисту інших прав 
людини, які пов’язані з правом на здоров’я. Водночас заува-
жимо, хоча й численні договори про права людини закріплю-
ють норми щодо охорони здоров’я, національне законодавство 
залишається вирішальним фактором для гарантування такого 
права.

Отже, здоров’я людей є фактором політичної та міжнарод-
ної стабільності, розвитку і прогресу в економіці, соціальному 
житті. Право на здоров’я багато у чому визначає взаємозв’язок 
людини та сучасної держави. Дотримання права на здоров’я 
є необхідною умовою розвитку особистості, гарантією ефек-
тивної реалізації інших основних прав. Через діяльність ЄСПЛ 
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поняття «право на здоров’я», яке не має своєї однозначної 
легальної дефініції, знаходить більш конкретне визначення. 
Практика ЄСПЛ щодо захисту права здоров’я вже достатньо 
сформована та є різноманітною навіть у рішеннях за схожими 
заявами громадян. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ  
ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

При формуванні могутньої, демократичної та правової 
держави одними із першочергових завдань, що потребують 
вирішення – є забезпечення належного функціонування меха-
нізму захисту прав і законних інтересів фізичних та юридич-
них осіб та забезпечення законності у різних сферах суспіль-
ного життя, у тому числі й у сфері публічного адміністрування. 

Інститут адміністративного оскарження є одним із право-
вих форм захисту осіб у відносинах з органами публічної 
адміністрації, призначення якого полягає в повному і своє-
часному запобіганні та усуненні будь-яких порушень закон-
ності й дисципліни в діяльності суб’єктів публічної влади.  
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У статті 40 Конституції України закріплюється право направ-
ляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 
особисто звертатися до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 
органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунто-
вану відповідь у встановлений законом строк [1].

Адміністративне оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади до них самих або до органів, які стоять 
вище в ієрархічній системі підпорядкування, є важливим  
і необхідним механізмом позасудового захисту прав та закон-
них інтересів між громадянами у публічно-правових відноси-
нах з відповідними органами публічної адміністрації.

На думку Соколенко Л.О., становлення адміністративного 
оскарження, як повноцінного правозахисного механізму спри-
ятиме налагодженню діалогу між суспільством і органами 
державного врядування, а також буде чудовим доповненням 
до інших форм захисту прав громадян, дасть змогу розванта-
жити судочинство [2, с. 84].

Вирішення спорів у межах адміністративного оскарження 
надає можливість громадянам, по-перше, захистити свої 
права та інтереси, по-друге, виявити недоліки в роботі органів 
публічної влади та усунути їх. 

Для адміністративного оскарження характерний ряд 
особливостей. По-перше, право особи на скаргу, яке перед-
бачене Конституцією України і ні в якому разі не може бути 
відчуженим та обмеженим. По-друге, за допомогою адміні-
стративного оскарження вирішується спір між громадяни-
ном та органом публічної адміністрації. По-третє, предметом 
оскарження є рішення, дії або бездіяльність органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ чи організацій. По-четверте, є безоплатним правовим 
інститутом [3, с. 147].

Слід зазначити те, що адміністративне оскарження 
має суттєві переваги над судовим оскарженням, що про - 
являються в: 

1)  оперативності (зазвичай термін розгляду адміністратив-
ного позову значно більший, аніж розгляд скарги);
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2) економічності (відсутність сплати судового збору за 
розгляд позову);

3)  відсутності надмірного формалізму (у порівнянні з судо-
вим захистом, розгляд скарг органами публічної адміністрації 
передбачає спрощену процедуру);

4) зменшенні навантаження на судову владу.
На жаль, інститут адміністративного оскарження на існу-

ючому етапі має також і перелік недоліків серед яких ключо-
вими є:

1) низька ефективність (переважна більшість скарг залиша-
ється без задоволення;)

2) суб’єктивність (актуальна проблема сьогодення, щодо 
забезпечення неупередженості та безсторонності при розгляді 
скарги);

3) високий рівень недовіри з боку суспільства до органів 
державної влади.

Вищезазначені недоліки можуть бути подолані шляхом 
створення та прийняття єдиного нормативно-правового акту, 
який би регулював процедуру розгляду адміністративної 
скарги. У такому випадку інститут адміністративного оскар-
ження має змогу стати більш зручним та ефективним методом 
захисту прав та інтересів осіб.

Проаналізувавши чимало нормативно-правових актів та 
думок вчених-адміністративістів, можна дійти висновку, що 
адміністративне оскарження виступає гарантом позасудо-
вого механізму захисту у разі порушення прав та законних 
інтере сів осіб діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повно-
важень. Резюмуючи, можна сказати, що питання захисту прав 
та законних інтересів громадян у правовідносинах з органами 
публічної адміністрації набувають подальшої актуальності та 
більшого значення під час адміністративного реформування  
з метою становлення концепту «сервісної держави» в Україні.
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ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
З ПРАВ ЛЮДИНИ НА НАЦІОНАЛЬНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Сьогодні тема захисту прав людини і основоположних 
свобод відіграє важливу роль у внутрішній і зовнішній полі-
тиці кожної держави, в тому числі й України. Кожна людина, яка 
народжується, вважається вільною і має рівні з іншими права, 
такі як: право на життя, право на рівність перед законом, право 
на свободу і особисту недоторканність тощо. Усі держави та 
особливо ті, які вважають себе демократичними, повинні боро-
тись за захист прав своїх громадян та у повній мірі гарантувати 
їх. Забезпечити належний і надійний механізм захисту таких 
прав і має на меті Європейський суд з прав людини [8], який  
у своїх рішеннях керується нормами Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 р. [6].

Європейський суд з прав людини (Суд) – це міжнарод-
ний судовий орган з прав людини, створений під егідою Ради 
Європи. Суд має юрисдикцію по вирішенню певних скарг, 
поданих окремими особами щодо порушення Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод. Він не може 
братись за яку-небудь справу за власним бажанням. Скарги, 
подані до нього, мають стосуватись суто порушень Конвенції,  
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учасницями якої є 47 країн, що являються державами-членами 
Ради Європи.

У свою чергу, Конвенція про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (Конвенція) ратифікована Україною 17 липня 
1997 р. Її ратифікація говорить про те, що Україна визнала 
обов’язковий характер рішень Європейського суду з прав 
людини і наблизилась до формування узгодженої з європей-
ським правопорядком практики суду. Втілення ж рішень Суду  
в Україні, регулюється Законом України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини» 
2006 р. [2]. Відповідно до нього, Міністерство юстиції України, 
а саме Урядовий уповноважений у справах Європейського суду 
з прав людини та його Секретаріат, відповідає за проведення 
юридичної експертизи всіх законодавчих актів, підзаконних 
актів, їх проєктів, які стосуються сфери правового регулювання 
Конвенції щодо їх сумісності з її положеннями. Така експертиза 
спрямована на запобігання порушенню Конвенції, що спричи-
нене безпосередньо недосконалістю правового регулювання. 
Крім того, відповідно до ст. 17 цього ж Закону, Конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод та практика 
Європейського суду з прав людини вважаються джерелом 
права. Цікаво, що рішення Суду самі по собі не є джерелами 
права, а тільки у сполученні з нормами Конвенції.

Як наслідок, Європейський суд з прав людини дбає про 
дотримання державами-учасницями норм Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод та про їх 
втілення. Таким чином, Суд охороняє ті права, які відобража-
ються в Конвенції та її протоколах. Конвенція ж має важливе 
значення тому, що має не тільки широке коло прав, а й відпо-
відні механізми захисту, створені для розслідування потенцій-
них порушень та гарантії дотримання зобов’язань. Так, якщо 
права громадянина були якимось чином порушені і держав-
ний суд ухвалив рішення, що суперечить принципу справед-
ливості, то він має право звернутися до Європейського суду 
з прав людини. Конституція України надає своїм громадя-
нам таке право. Воно регулюється ст. 55 Конституції України,  
в якій закріплено, що «Кожен має право після використання 
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всіх національних засобів правового захисту звертатись за 
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судо-
вих установ чи до відповідних органів міжнародних органі-
зацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право 
будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої 
права і свободи від порушень і протиправних посягань» [7]. 

Характерною особливістю Європейського суду з прав 
людини є те, що заявник (фізична або юридична особа) не 
обов’язково має бути громадянином держави-учасниці Ради 
Європи. Крім того, Суд розглядає лише конкретні скарги і вста-
новлює чи були порушені норми Конвенції, чи ні. Він не скасо-
вує рішення національного суду, не здійснює контроль над 
законодавством і не дає розпорядження щодо здійснення захо-
дів, що мають юридичні наслідки; повинні бути чіткі докази 
того права, яке було порушено – норм Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. Виконання ж рішень 
Суду може спричиняти заходи як загального характеру (напри-
клад, внесення змін до законодавства), так і індивідуального 
(наприклад, виплата сатисфакції).

Якщо визнане державою порушення продовжує негативно 
впливати на заявника і не може бути врегульовано шляхом 
виплати компенсації, Комітет Міністрів розглядає необхідність 
індивідуальних заходів на державному рівні, а також до цього 
всього й відшкодування матеріальних та моральних збитків. 
Тобто, коли Європейський суд з прав людини визнає, що націо-
нальні суди серйозно порушили процесуальні гарантії, розгляд 
справ на державному рівні може стати важливим засобом для 
виправлення порушень Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод. Яскравий приклад, справа «Віталій 
Іванович Кулик проти України та 191 інша заява» 2017 р. [4],  
в якій говориться про те, що державний виконавець не вчинив 
дій, передбачених Законом України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини»,  
а відповідач не впорядкував виконання рішення Суду в частині 
виконання відповідних рішень національних судів на користь 
позивача. Також, колегія суддів Касаційного адміністратив-
ного суду зазначила, що виконанням Рішення є не лише 
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виплата стягувачеві відшкодування, а й вжиття додаткових 
заходів індивідуального характеру: а) відновлення настільки, 
наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який 
Стягувач мав до порушення Конвенції; б) інші заходи, передба-
чені у рішенні (ст. 1, ч. 2 ст. 10 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини»). Здійснення додаткових заходів індивідуального 
характеру на виконання рішень Суду є, у тому числі, виконання 
рішень національних судів, невиконання яких стало підставою 
для звернення до Європейського суду з прав людини [5].

З метою запобігання новим порушенням Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, подібних за 
характером до тих, що були визначені у рішенні Європейського 
суду з прав людини, держава зобов’язується позбутися відпо-
відних недоліків у внутрішньому законодавстві. Це є загальні 
заходи, які на відміну від індивідуальних, являються такими, 
що вживаються для виправлення протиправного стану заяв-
ника. Так, за справою «Кадубек проти Словаччини» (1998 р.) 
Суд встановив факт порушення ст. 6 Конвенції, яка має назву 
«Право на справедливий суд», оскільки Кодекс про адміністра-
тивні правопорушення Словаччини не містив права на оскар-
ження адміністративних покарань, де штраф становить менше 
2 тис. крон. Таким чином, Конституційним Судом Словаччини 
було винесено рішення надати прямої дії рішенню Суду і прого-
лосити відповідні положення Кодексу про адміністративні 
порушення такими, що суперечать ст. 6 Конвенції та самої 
Конституції Словаччини [1].

Тож, спеціальними принципами для застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини можуть бути: певні 
правові проблеми, яких можна позбутись за допомогою прак-
тики Суду; існуючі прогалини в чинному законодавстві; колізія 
норм чинного законодавства; проблеми з порядком реаліза-
ції окремих положень певного закону, що порушує конститу-
ційні права людини; проблеми тлумачення норм чинного 
законодавства [3]. У зв’язку з цим, необхідність використання 
рішень Суду та Конвенції у здійсненні правосуддя національ-
ними судами спричинено перш за все наявністю відповідних  
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недоліків у законодавстві щодо регулювання прав людини 
та основоположних свобод. Для України це є поштовхом 
до її чергового становлення як демократичної, правової та  
соціальної держави і свідчить про виконання прийнятих нею 
зобов’язань як члена Ради Європи. У такий спосіб, вплив прак-
тики Європейського суду з прав людини повинен сприятливо 
позначитись на відповідних змінах у законодавстві для більш 
ефективного виконання Україною її зобов’язань, оскільки 
судова практика є досить динамічною і потребує конкретних 
та негайних кроків. 

Отже, ухвалений Верховною Радою України Закон «Про 
виконання рішень Європейського суду з прав людини та 
застосування практики» відіграє важливу роль для україн-
ського правопорядку, оскільки так держава дала зрозуміти, що 
засвідчила практику Європейського суду з прав людини, який  
у своїх рішеннях керується нормами Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 р. Тепер запроваджен - 
ня практики Європейського суду з прав людини у державне 
законодавство посилить усталені міжнародні стандарти  
і правила захисту прав та основних свобод людини. Порушення 
Україною прав і свобод людини можна використовувати для 
вдосконалення та підвищення ефективності законодавчих 
способів їх забезпечення та захисту. Особливу увагу слід приді-
лити усуненню недоліків у правовому порядку, на які чітко 
вказав Суд у своєму рішенні.
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ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ В ПОДОЛАННІ 
КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ ВИКЛИКАНОЇ 

ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ  
В РАМКАХ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ

Наприкінці 2019 року людство зустріло нову вірусну 
хворобу, яка істотно змінить типовий спосіб життя всіх людей 
на планеті, ця хвороба отримала назву Covid-19. Населення 
землі не очікувало тих наслідків, які з’являться вже через 
декілька місяців після фіксування першого хворого на корона 
вірусну інфекцію. Covid-19-залишить відбиток на економіці, 
буде знижена активність виробництва, скорочення сектору 
послуг, зниження вартості нафти, проблеми на фондовому 
ринку, скорочення світового туризму, а саме головне – це 
втрата життя самої людини. На кінець грудня 2021 року кіль-
кість жертв від короно вірусної хвороби перевищує 5 млн 
людей.

Поява Covid-19 – це феномен 21 століття, який став викликом 
для медичної системи у світі, ця хвороба перейшла від епідемії 
до пандемії протягом 3 місяців. З цієї причини важливо вказати 
різницю між цими двома термінами. Епідемія – це поширення 
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на певній території інфекційного захворювання серед насе-
лення впродовж певного часу. Пандемія – це поширення інфек-
ційного захворювання та охоплення ним населення не тільки 
однієї країни, а декілька країн світу. І як наслідок цього, невід-
кладним завданням стало запровадження обмежувальних 
заходів. Встановлення цих заходів безсумнівно дає можливість 
вільно дихати медичній системі, знаходиться час на створення 
протоколів певних дій, приклад алгоритм дії медпрацівника 
щодо госпіталізації контактної особи із симптомами Covid-19 
або алгоритм дії під час визначення випадку захворювання. 
Але має місце бути й інша сторона цих заходів, коли певний 
нормативно правовий акт набуває чинності, по-перше в цей 
час започатковується втручання та обмеження прав та свобод 
людини, по друге цей факт дає підставу суб’єкту владних 
повноважень реалізовувати це втручання і обмеження. І це все 
створює підґрунтя для фахівців та науковців в галузі права для 
аналізу і дослідженню дії держави під час досягнення легітим-
ної мети. При цьому треба чітко розуміти, що держава втруча-
ється згідно із законом і цей захід є необхідним у демократич-
ному суспільстві заради громадської безпеки, для захисту прав 
та свобод інших осіб або заради здоров’я. Деякі аспекти цієї 
проблематики розглядались у роботах вітчизняних так і захід-
них вчених, зокрема М.І. Саєнко, В.В. Гладкий, І.С. Демченко, 
М.В. Савчин, О.І. Харитонова, І.М. Коросташова, Д. Банерджи,  
О. Айджазі.

Коронавірусна інфекція перевіряє на витримку глав держав, 
їх урядів, їх громадян та міжнародні організації, де безпосе-
редньо ключову роль відіграє Всесвітня організація охорони 
здоров’я (далі ВООЗ). Важливо підкреслити те, що у людства 
є досвід в подоланні хвороби викликаної поширенням інфек-
ції, прикладом цього є бубонна чума, віспа, холера, грип,  
віл/снід, sars і mers. Отже, набутий досвід є унікальним, так 
як була сформована модель поведінки держав та їх громадя-
нина під час кожної пандемії, підтвердженням цього є те, що 
завдяки винаходу вакцини, з’явилася можливість повністю 
знищити віспу. Під час пандемії грипу, ізоляція та карантин 
уповільнили поширення хвороби. Подолання пандемії вірусу 
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AH1N1 у 2010 році і отриманий результат мав би свідчити про 
те, що керівники країн, уряди та депутати парламентів сфор-
мували нормативно-правову базу для запобігання кризових 
ситуацій на випадок пандемії у майбутньому. Умовна дорожня 
карта подолання хвороби мала б бути з урахуванням помилок 
минулих пандемії, так як вартість такої помилки це життя її 
громадянина та під час впровадження обмежувальних захо-
дів країна не переходила ту межу, де права та свободи людини 
порушуються.

Досліджуючи питання захисту прав людини неможливо не 
згадати питання Елеонори Рузвельт «Де починаються права 
людини? Зовсім поруч із нами, там де ми живемо, у тих місцях, 
які неможливо розглянути на жодній карті світу. Але це – світ 
окремої людини, оточення, в якому він живе, школа або коледж, 
який він відвідує, завод, ферма або контора, де він працює. Саме 
там кожен чоловік кожна жінка і кожна дитина хочуть рівного 
правосуддя, рівних можливостей, рівної поваги без жодної 
дискримінації. І доки ці права не визнають там, вони не мати-
муть великого значення десь ще. Якщо громадяни не відстою-
ватимуть своїх прав там, де вони живуть наші надії на прогрес 
у всьому світі марні.» 

Досвід України в подоланні пандемії Covid-19 є дуже цікавим, 
так як уряд країн дуже швидко діяв задля того, щоб зберегти 
здоров’я своїх громадян. Створення нормативно-правової 
бази, виконання рекомендації ВООЗ, запуск інформаційного 
сайту, в якому можна було знайти інформацію стосовно коро-
навірусу і цей ресурс допомагає розібратись у ситуації та змен-
шити ризики захворювання, розробка та запуск додатка «Дії 
вдома», який призначений для зв’язку з особою та її контролю 
за дотриманням обов’язкової самоізоляції на час карантину  
і як результат запровадження карантину постановою кабінету 
міністрів України від 11 березня 2020 року №211 [1]. З цього 
етапу забороняється відвідування закладів освіти її здобува-
чам, проведення всіх масових заходів, забороняється працю-
вати закладам харчування та пересування в громадському 
транспорті. Якраз в цей час уряду було потрібно збалансувати 
напрям нормативно-правових актів та застосувати принцип 
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пропорційності для того, щоб запобігти порушенням прав 
і свобод людини. Гостро постало питання щодо вакцинації 
згідно наказу Міністерства охорони здоров’я (далі МОЗ) від  
24 грудня 2020 року №. 3018 про затвердження дорожньої 
карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19 [2].

Україна це демократична країна і однією з ознак цього  
є плюралізм думок, в результаті цього громадяни поділя-
ються умовно на два табори, одна сторона – це прихильник 
вакцинації (ваксери), та друга сторона – це громадяни які 
проти вакцинації (антиваксери). Важливо підкреслити те, що 
кожен противник вакцинації знає, що примусова вакцинація 
порушує його право на фізичну недоторканість. А примусова 
вакцинація в Україні почалась з наказу МОЗ від 4.10.2021 року  
№ 2153, де був затверджений перелік організації представ-
ники яких підлягають примусовій вакцинації від Covid-19 [3].  
В цій ситуації треба розуміти, що права людини не є абстрак-
тною річчю і дуже важливо досліджувати окремо кожну 
подію, щоб з’ясувати факт порушення прав та свобод людини. 
Конвенція про захист прав і основоположних свобод у ст. 2 
чітко вказує на те, що захист життя особи – це прямий обов’язок 
держави [4]. Але з іншого боку, є ст. 8 яка обмежує втручання  
у приватне та сімейне життя людини, крім випадків збере-
ження національної та громадської безпеки або збереження 
економічного добробуту країни [4]. В випадку вакцинації –  
є закон, який регулює цей процес і є легітимна мета – це збере-
ження здоров’я її громадян. Разом з тим є сформована думка 
противників вакцинації, що примусова вакцинація порушує 
право на приватне життя, право на освіту, право на працю. Тут 
вирішальну крапку ставить Європейський Суд з прав людини 
(далі ЄСПЛ ) в діяльності якого є мета забезпечення прав та 
основоположних свобод. 

Справа Вавржичка та інші проти Чехії є показовою у вирі-
шенні спірних питань між громадянином та державою, так 
як батько своїх дітей скаржився до ЄСПЛ з приводу отри-
мання штрафу за не вакцинацію від загальних захворю-
вань і як результат діти не були допущені до закладів освіти  
і основним питанням заявника була пропорційність [5].  
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І тільки добровільна вакцинація є пропорційним заходом 
досягнення легітимної мети при захисті громадського здоров’я.  
В цій справі суд дозволив різним громадським організаціям 
надати письмове зауваження, цікаво є те, що уряди деяких 
країн Європейського Союзу (далі ЄС) надали теж свої комен-
тарі. В рішенні цієї справи ЄСПЛ цитував справу Соломахіна 
проти України де були встановленні певні критерії щодо право 
на приватне життя, а саме переслідувало воно легітимну мету, 
було це втручання законним і необхідним в демократичному 
суспільстві. Висновок суду , що обов’язкова вакцинація прово-
дилась в співвідношенні пропорційності до законних цілей 
і відповідно не було порушення ст. 8. Враховуючи цей висно-
вок суд не знайшов необхідним розглядати скаргу щодо ст. 2. 
Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основопо-
ложних свобод. На мою думку, скарга стосовно ст. 2 порушення 
права на освіту, не була виправданою, оскільки заклад освіти 
надавав можливість навчатись дистанційно і у такий спосіб 
була надана альтернатива [5].

Наприкінці відзначимо, що пандемія Covid-19 дуже впли-
нула на формування моделі поведінки держави в такий час,  
а саме запровадження обмежувальних заходів, введення 
маскового режиму, соціальне дистанціювання, використання 
антисептичних засобів, введення особливого режиму або 
навіть надзвичайного режиму як в Румунії. Ця хвороба стала 
трампліном для розвитку інформаційних технології, актуалі-
зувала дистанційну роботу, змусила Польський сейм внести 
зміни до статуту, щоб депутати могли працювати дистанційно. 
Здобування освіти перейшло в інформаційний простір, елек-
тронний документообіг і навіть covid паспорти стали доступні 
завдяки пандемії і це все мала частка того, що людство зробило 
заради збереження громадського здоров’я. 

Отже, навіть в кризових ситуаціях держава не має права 
забувати про права та свободи людини, тому що це прямий її 
обов’язок захищати їх і тому дорожня карта подолання схожих 
ситуації має бути реалізована з урахуванням досвіду мину-
лих пандемії, політика урядів повинна враховувати практику  
ЄСПЛ, використовувати принципів балансування та пропо-
рційності і впровадження універсального правового режиму 
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або створення спеціальних комісії за участю урядовців та 
громадських організацій для подолання кризових ситуації. 

Джерела:
1. Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2 : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.  
№ 211 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211–2020-п-Text

2. Про затвердження Дорожньої карти з провадження вакцини 
від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відпо-
відь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021–2022 роках : Наказ 
Міністерства Охорони Здоров’я України від 24.12.2020 р. № 3018 URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282–20-Text

3. Про затвердження Переліку професій, виробництв та орга-
нізацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактич-
ним щепленням : Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України 
від 04.10.2021 р. №2153 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z1306–21-Text

4. Про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція 
від 17.07.97 р. № 475/97-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_004-Text

5.  VAVŘIČKA AND OTHERS v. THE CZECH REPUBLIC : App. 47621/13. 
08.04.2021. URL:https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–209039

Науковий керівник – д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнарод-
ного та європейського права Національного університету «Одеська 
юридична академія» Бігняк О. В.

Єделєв Роман Сергійович
к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРАВО НА ЖИТТЯ У ПРАКТИЦІ 
МІЖАМЕРИКАНСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Дослідження міжамериканської судової практики пока-
зує, що Міжамериканський суд з прав людини (далі – Суд) 
розробив у своїх рішеннях та дорадчих висновках власну  
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«юриспруденційну доктрину» з питання захисту і гаранту-
вання права на життя. 

Суд неодноразово підтверджував, що право на життя  
в Американській конвенції з прав людини (далі – Конвенція) 
є надзвичайно важливим, оскільки реалізація усіх інших прав 
залежить від захисту саме цього права. Відповідно, держави 
зобов’язані забезпечити створення необхідних умов для 
повного використання та здійснення цього права. 

У своїй послідовній прецедентній практиці Суд зазна-
чив, що дотримання зобов’язань, передбачених статтею 4 
Конвенції, пов’язане з пунктом 1 статті 1 цього документа, не 
тільки передбачає, що жодна особа не може бути позбавлена 
свого життя довільно (негативне зобов’язання), але і, зважа-
ючи на обов’язок забезпечити вільне та повне здійснення прав 
людини, вимагає від держав вживати всіх відповідних захо-
дів для захисту та збереження права на життя (позитивного 
зобов’язання) усіх осіб, що знаходяться під їхньою юрисдик-
цією [1]. 

Крім того, держави повинні вжити необхідних заходів для 
створення відповідної правової бази для стримування будь-
якої загрози права на життя; встановити ефективну систему 
правосуддя, здатну розслідувати, карати та забезпечувати 
компенсацію за будь-яке позбавлення життя державними аген-
тами чи приватними особами та гарантують право доступу до 
умов, що забезпечують гідне життя, що включає позитивне 
зобов’язання вжиття заходів для запобігання порушенню 
цього права [2, с. 338]. 

Серед умов, необхідних для гідного життя, Суд у своїй прак-
тиці зазначав доступ до води та якість води, продуктів харчу-
вання та здоров’я, а також на зміст, визначений у прецедентній 
практиці Суду, що свідчить про те, що ці умови мають суттє-
вий вплив на право на гідне існування та основні умови здій-
снення інших прав людини. Суд включив охорону навколиш-
нього середовища як умову гідного життя. 

У Консультативному висновку на запит Колумбії Суд 
зазначає, що хоча кожне право, що міститься в Конвенції, 
має свою ціль, значення та сферу застосування, існує тісний  
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взаємозв’язок між правом на життя та правом на особисту 
недоторканність. Таким чином, бувають випадки, коли відсут-
ність доступу до умов, які забезпечують гідне життя, також 
може бути порушенням права на особисту недоторканність; 
наприклад, у випадках, пов’язаних зі здоров’ям людини. Більше 
того, Суд визнав, що певні проекти та втручання у середо-
вище, в якому живуть люди, можуть становити загрозу для 
їхнього життя та особистої недоторканності. Тому Суд вважає 
за доцільне спільно вивчати державні зобов’язання стосовно 
прав на життя та особисту недоторканність, які можуть завдати 
шкоди навколишньому середовищу [3].

Суд встановив процесуальні обов’язки, що виникають 
у зв’язку з вбивствами або зникненнями в рамках декіль-
кох положень Конвенції. У справах, що стосуються порушень 
процесуальних зобов’язань, зокрема, коли було встановлено, 
що також було порушено істотний аспект права на життя, 
Суд був готовий визнати порушення права на життя за стат-
тею 4 разом із пунктом 1 статті 1 Американської конвенції – 
зобов’язанням поважати права (Velásquez Rodríguez v. Honduras, 
Godínez Cruz Case v. Honduras) [4].

У своєму рішенні Heliodoro Portugal v. Panama від 12 серпня 
2008 року Суд здійснив чітке розмежування між примусовими 
зникненнями та позасудовими вбивствами для цілей своєї 
юрисдикції ratione temporis. Справа стосувалася примусового 
зникнення в 1970 році (двадцять років до того, як Панама 
прийняла обов’язкову юрисдикцію суду) особи, останки якої 
були знайдені в 2000 році. Суд вважав, що жертву слід вважати 
померлою до дати прийняття юрисдикції Суду (9 травня  
1990 р.) з огляду на те, що минуло двадцять років з часу його 
зникнення. Суд охарактеризував позасудове вбивство як 
миттєвий вчинок і прийняв попередній відступ уряду від 
зобов’язання щодо права на життя за статтею 4. Однак, що 
стосується примусового зникнення як такого, Суд застосу-
вав попередню судову практику і встановив, що це постійне 
або тривале порушення, оскільки воно було продовжене 
після критичної дати, поки не були знайдені останки жертви  
в 2000 році. Врешті Суд виявив порушення права на свободу 
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(стаття 7) та порушення статей I та II Міжамериканської 
конвенції про примусове зникнення осіб щодо померлих,  
а також встановив порушення статей 5 (право на гуманне пово-
дження), 8 та 25 стосовно родичів загиблого [5].

У практиці Суду також є приклади випадків, коли ймовірні 
жертви масових порушень основних прав, таких як право 
на життя та право не піддаватися жорстокому поводженню, 
повинні були очікувати багато років, перш ніж порушити 
провадження на національному рівні і згодом звернутися до 
міжнародних судів, хоча критерії прийнятності їх заяв щодо 
вичерпання внутрішніх засобів захисту та строків подання 
скарг були аналогічні тим, які передбачені Конвенцією [6].

Окремо додається зобов’язання захищати певні групи, такі 
як діти чи затримані в конкретних обставинах неміжнарод-
ного збройного конфлікту, а також захисники прав людини [7].

У статті 4 Американської конвенції про права людини  
1969 року сказано: «Кожна людина має право на повагу до свого 
життя. Це право охороняється законом, в цілому – з моменту 
зачаття». Однак Міжамериканська комісія з прав людини 
вивчила підготовчі роботи та визначила, що мова Конвенції, 
що визнає право на життя «в цілому з моменту зачаття», не 
була покликана надати абсолютне право на життя до наро-
дження (Baby Boy v. United States) [8].

У справі Gretel Artavia Murillo v. Costa Rica 2007 року 
Міжамериканський суд з прав людини вирішив, що держава-
відповідач засновувала свою заборону на запліднення in vitro 
на абсолютному захисті ембріона, який, не беручи до уваги 
інших конкуруючих прав, здійснила довільне та надмірне 
втручання у приватне та сімейне життя. Водночас, позитив-
ний вплив на захист внутрішньоутробного життя був дуже 
незначний, тому що ризик втрати ембріона був присутній як 
при штучному заплідненні, так і при природній вагітності. 
Більше того, втручання мало дискримінаційні наслідки для 
тих осіб, у яких єдине можливе лікування безпліддя було саме 
запліднення in vitro. Суд також дійшов висновку, що людський 
ембріон до імплантації не може вважатися людиною для 
цілей пункту 1 статті 4 Конвенції. Таким чином, у цій справі  
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Суд ухвалив рішення про заборону проводити запліднення за 
технікою in vitro в Коста-Риці [9].

Таким чином, Міжамериканський суд з прав людини 
разом з Міжамериканською комісією з прав людини стано-
вить частину особливого механізму захисту основоположних 
прав людини за Американською конвенцією з прав людини 
(Пактом Сан-Хосе) 1969 року в рамках Організації американ-
ських держав. Механізм захисту та функції Суду переважно 
запозичені із Європейської конвенції про захист прав людини 
(далі – ЄКПЛ) і основоположних свобод і принципу роботи 
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Обидва суди 
базуються на одних і тих же засадах, поділяють подібні інсти-
туційні механізми та права. Стаття 4 Конвенції, так само як  
і аналогічна стаття 2 ЄКПЛ, передбачає позитивне та негативне 
зобов’язання держав щодо захисту прав людини: не загрожу-
вати життю та захищати право на життя. На відміну від ЄКПЛ, 
яка не встановлює жодних часових обмежувань на охорону 
права на життя, АКПЛ передбачає захист цього права «в цілому, 
з моменту зачаття». У своїй практиці Суд, як і ЄСПЛ, не одно-
разово зазначав, що держави повинні вжити необхідних захо-
дів для створення відповідної правової бази для стримування 
будь-якої загрози права на життя та встановити ефективну 
систему правосуддя, здатну розслідувати, карати та забезпечу-
вати компенсацію за порушення цього права. 

Практика суду також містить перелік певних умов, необ-
хідних для гідного життя, як-от доступ до води та харчування, 
здоров’я та навіть охорону навколишнього середовища. Також 
суд вказував на випадки, коли відсутність вищезазначених 
умов може становити порушення як права на життя, так і тісно 
пов’язаного з ним права на особисту недоторканність.
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Забалуєва Дар’я Ігорівна
здобувач вищої освіти факультету цивільної та господарської юстиції 

Національного університету «Одеська юридична академія»

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ: 
СКЛАДНОЩІ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС 

СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Досліджуючи питання пріоритетності прав людини в сучас-
ній державі, найбільш широко в Україні розповсюджений саме 
захист прав в судовому порядку. Конституцією України прого-
лошує, що права і свободи людини і громадянина захищаються 
судом (ч. 1 ст. 55) [1]. Конвенцією про захист прав людини  
і основоположних свобод 1950 р. гарантуються права на 
справедливий суд (ст. 6) та ефективний засіб юридичного  
захисту (ст. 13) [2].
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Аналізуючи особливості захисту прав людини в судового 
порядку чітко вбачається, що наразі в державі існує велика 
кількість перешкод для звичайного громадянина захищати 
свої права та свободи, починаючи з подання позовної заяви 
до суду та закінчуючи виконанням судового рішення. Судова 
реформа та усі вжиті заходи задля покращення судової системи 
не перетворилися у результат, який був на меті.

По-перше, розповсюдженою є проблема чіткого визна-
чення юрисдикції (підсудності) справи в існуючій системі 
судів загальної юрисдикції (зокрема, цивільної, господарської, 
адміністративної). Наприклад, людина, яка не має юридичної 
освіти та достатніх фінансових можливостей для отримання 
послуг з професійної правничої допомоги, за результатами 
самостійного звернення до суду за захистом своїх поруше-
них прав та інтересів, як правило, отримує від суду ухвалу про 
відмову у відкритті провадження або ухвалу про повернення 
позовної заяви.

Протягом останніх декількох років Великою Палатою 
Верховного Суду неодноразово змінювались підходи та крите-
рії визначення юрисдикції окремих справ. Також пов’язаною 
із цим є проблеми визначення ефективного способу захисту. 
Великою Палатою Верховного Суду зазначається, що обрання 
позивачем неналежного способу захисту своїх прав є само-
стійною підставою для відмови в позові (п. 54 постанови від 
02.02.2021 р. у справі № 925/642/19 [3]).

По-друге, має місце порушення та навмисне подовження 
процесуальних строків, як з ініціативи суду, так і з ініціативи 
інших учасників справи, що зацікавлені у результаті її розгляду. 
Недотримання строків розгляду цивільних, кримінальних 
справ і справ про адміністративні правопорушення порушує 
конституційне право на судовий захист, гарантований статтею 
55 Конституції України, і негативно впливає на ефективність 
правосуддя та на авторитет судової влади. Матеріали судової 
практики свідчать про те, що основними причинами порушення 
процесуальних строків є недоліки в діяльності судів, пов’язані 
насамперед із незадовільною організацією судового процесу.  
Є випадки, коли всупереч вимогам процесуальних законів  
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і без будь-яких підстав для цього цивільні справи та кримі-
нальні провадження призначаються до судового розгляду  
з порушенням передбачених законодавством строків, у тому 
числі й тоді, коли підсудні знаходяться під вартою. 

Внаслідок недоліків, допущених при підготовці цивільних 
справ до судового розгляду, недостатнього вивчення матеріа-
лів досудового розслідування при підготовчому провадженні, 
несвоєчасного повідомлення учасників судового процесу 
та інших суб’єктивних причин розгляд справ неодноразово 
відкладається. При цьому в судових рішеннях не завжди 
наводяться мотиви відкладення, зазначається дата нового  
розгляду [4].

По-третє, деякі сторони судового процесу зловживають 
своїми правами під час участі у розгляді справ, чим порушують 
або спонукають до порушення принципу рівності усіх учасни-
ків судового процесу перед законом та судом, а також прин-
ципу змагальності сторін.

Вищевказані обставини можуть викликати сумніви у інших 
учасників справи щодо доброчесності та незалежності суду, 
що розглядає відповідну справу, що може стати підставою для 
відводу складу суду. При цьому, доведення обставин заанга-
жованості суду та його зацікавленості у вирішенні справи на 
користь тієї чи іншої сторони є доволі складним завданням, 
зважаючи на закритість суду від громадськості, що полягає, 
наприклад, як це буває на практиці, у відмові в наданні копій 
відеозаписів з приміщень суду.

Однією з головних засад цивільного, адміністративного, 
господарського та кримінального судочинств є гласність  
і відкритість судового процесу та його повне фіксування 
технічними засобами. При цьому, на мою думку, судовий процес  
є безперервним з моменту подання позовної заяви до повного 
виконання судового рішення у справі.

По-четверте, виконання судового рішення – це дуже трива-
лий та складний процес, який на практиці може вимагати  
у особи, яка звернулася за захистом своїх прав до суду, значно 
більших зусиль та часу, аніж розгляд справи судом.
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Під час виконавчого провадження у справах про стяг-
нення коштів або витребування повернення майна, зустрі-
чаються випадки, коли боржник, на момент розгляду справи 
в суді відчужив або продав майно, що могло бути стягнуте 
за результатами ухваленого рішення на користь позивача. 
Переоформлення та відсутність майна, за рахунок якого можна 
було б стягнути борг, негативно впливає на строки виконання 
судового рішення, у зв’язку з тим, що пред’явлений на вико-
нання виконавчий документ підлягає поверненню стягувачу  
з цих підстав.

Підстави закінчення виконавчого провадження чітко 
визначені Законом України «Про виконавче провадження». 
Виконавче провадження підлягає закінченню, зокрема, після 
повного виконання рішення суду, проте частиною 1 статті 39 
Закону України «Про виконавче провадження» передбачені 
також інші підстави. На практиці виконавці іноді приймають 
рішення про закінчення виконавчого провадження, не маючи 
на це належних підстав, тобто без достатнього обґрунтування 
повного виконання рішення на користь стягувача, посилаю-
чись на формальні норми законодавства [5]. Такі рішення та 
дії державних виконавців можуть бути оскаржені у передба-
ченому законодавством порядку, що повертає нас до початку 
вивчення даної теми.

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що наразі 
судова система України має багато недоліків, які загалом 
руйнують авторитет суду в очах громадян та надію на належ-
ний захист судом їх порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи законних інтересів.

Найважливішим для створення правової держави та свідо-
мого громадянського суспільства є створення та розроблення 
механізмів впровадження у різні сфери єдиної всеукраїнської 
програми зближення суспільства до правоохоронних орга-
нів та органів судової влади, з метою викорінення право-
вого нігілізму та підвищення освітнього рівня у різних станів 
населення.

Також, необхідно зробити неможливим ухилення від вико-
нання судових рішень. Крім того, треба вжити заходів, щоб 
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добровільне виконання було значно дешевшим від примусо-
вого. Також бажано досягти негативного репутаційного впливу 
на боржника. При цьому негативні наслідки недобровільного 
виконання судового рішення мають бути пропорційними та 
збалансованими. Штрафні санкції не можуть бути такими, щоб 
зробити неможливим для особи сплату боргу, присудженого 
судовим рішенням.
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СТАРОСТА ЯК ПОСАДОВА ОСОБА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  

ПРАВ ЛЮДИНИ

Здійснення децентралізації регіональної публічної влади 
в Україні та об’єднання суміжних територіальних громад зі 
спільним адміністративним центром і передача з центру на 
місця додаткових повноважень та фінансування, сприяло 
появі на муніципальному рівні посадової особи, серед завдань 
якої є функція забезпечення прав людини у певному старо-
стинському окрузі. Староста є одною з таких посадових осіб. 
Він виконує свої обов’язки на постійній основі у відповідній 
раді та її виконавчих органах, представляє інтереси жителів 
старостинського округу. Метою і завданнями дослідження є: 
а) аналіз наукових праць і нормативно-правових актів щодо 
обов’язків старости як посадової особи місцевого самовряду-
вання; б) формулювання ознак і визначення функції старости 
при забезпеченні прав людини; в) пропозиція висновків і реко-
мендацій по проблемі дослідження. 

Аналіз наукових досліджень та нормативно-правових актів 
щодо процесу реформи децентралізації публічної влади на 
регіональному і місцевому рівнях свідчить про появу на муні-
ципальному рівні правових інститутів об’єднаних територі-
альних громад та добровільних приєднань до спроможних 
об’єднаних територіальних громад з спільним адміністратив-
ним центром, виконавчими органами, головами об’єднаних 
територіальних громад, старостами і старостинськими окру-
гами. Поява таких інститутів передбачає потребу дослідження 
їх ролі у забезпеченні прав людини на території старостин-
ського округу, функцій і завдань старости як посадової особи 
місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 54.1 Закону «Про 
місцеве самоврядування в Україні» староста затверджується 
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сільською, селищною, міською радою за пропозицією відпо-
відного сільського, селищного, міського голови, що вноситься 
за результатами громадського обговорення (громадських 
слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громад-
ськістю), що проводяться у межах відповідного старостин-
ського округу. Пропонуємо уточнення щодо інших форм безпо-
середнього народовладдя [1]. Забезпечення прав людини 
на території старостинського округу входить до обов’язків 
старости. На нашу думку, зміст такого забезпечення включає:  
а) створення старостою сприятливих умов для реалізації  
жителями певного старостинського округу конституційних 
прав і свобод; б) обов’язки старости щодо охорони і захисту 
прав і свобод жителів відповідного старостинського округу;  
в) діяльність старости спрямована на відновлення поруше - 
ного права та відшкодування спричинених збитків. Федченко 
Леся, вважає, що впровадження інституту старости потре-
бує утворення старостинського округу та призначення такої 
посадової особи як старости [2]. Старостинські округи мають 
утворювати відповідні сільські, селищні, міські ради у складі 
одного або декількох населених пунктів (крім адміністратив-
ного центру територіальної громади), де проживає не менше 
500 жителів. При їх утворенні слід враховувати історичні, 
природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають 
на соціально-економічний розвиток таких округів та відпо-
відної територіальної громади [3]. Староста затверджується 
радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного 
голови ради, що вноситься за результатами громадського 
обговорення, проведеного у межах відповідного старостин-
ського округу. На нього покладається обов’язок діяти в інте-
ресах жителів відповідного старостинського округу у виконав-
чих органах відповідної ради. Це зобов’язує його створювати 
відповідні умови для жителів старостинського округу щодо 
реалізації ними конституційних прав і свобод та виконання 
конституційних обов’язків. Він: а) бере участь у пленарних 
засіданнях відповідної ради, засіданнях її постійних комі-
сій та засіданнях виконавчого комітету названої ради; б) має 
право на гарантований виступ у названих органах з питань,  
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що стосуються інтересів жителів відповідного старостин-
ського округу; в) сприяє жителям відповідного старостин-
ського округу у підготовці та поданні відповідних документів 
до зазначених органів; г) за рішенням відповідної сільської, 
селищної, міської ради може надавати адміністративні послуги, 
виконувати окремі завдання адміністратора центру надання 
адміністративних послуг; r) бере участь в організації вико-
нання рішень відповідної ради, її виконавчого комітету, розпо-
ряджень відповідного голови ради на території старостин-
ського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;  
д) приймає участь у підготовці пропозицій до проекту місце-
вого бюджету в частині фінансування програм, що реалізу-
ються на території відповідного старостинського округу;  
е) бере участь у підготовці проектів рішень відповідної ради, 
що стосуються майна територіальної громади, розташованого 
на території його старостинського округу; є) приймає участь 
у здійсненні контролю за використанням об’єктів комуналь-
ної власності, розташованих на території відповідного старо-
стинського округу; ж) сприяє утворенню та діяльності органів 
самоорганізації населення, організації та проведенню загаль-
них зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої 
демократії громадян відповідного старостинського округу  
у вирішенні питань місцевого значення; л) здійснює інші 
повноваження, визначені законами України [3]. 

Староста зобов’язаний: 1) додержуватися Конституції та 
законів України, підзаконних нормативно-правових актів, 
що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини  
з територіальними громадами, органами місцевого самовря-
дування, їхніми посадовими особами та членами громади; 
2) приймати участь в організації та проведенні зборів жите-
лів старостинського округу та звітувати про хід і результати 
виконання рішень зборів перед жителями старостинського 
округу; 3) на території відповідного старостинського округу 
сприяти виконанню програм соціально-економічного та куль-
турного розвитку, затверджених рішеннями ради, інших актів 
ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комі-
тету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань; 
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4) вести прийом жителів у межах старостинського округу 
згідно з визначеним графіком, здійснювати моніторинг стану 
дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціаль-
ного захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, 
житлово-комунального господарства, реалізації ними права 
на працю та медичну допомогу; 5) з питань соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку, соціального, побутового та 
транспортного обслуговування вести облік та узагальнювати 
пропозиції членів громади та жителів старостинського округу;  
6) приймати від жителів та передавати за призначенням у межах 
старостинського округу заяви та інші звернення, адресовані 
органам місцевого самоврядування територіальної громади та 
їхнім посадовим особам; 7) забезпечувати моніторинг благо-
устрою відповідного старостинського округу та вживати 
відповідних заходів до його підтримання в належному стані;  
8) сприяти проведенню контрольних заходів щодо землекорис-
тування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструк-
тури тощо на території відповідного старостинського округу; 
9) на території відповідного старостинського округу здій-
снювати моніторинг за дотриманням громадського порядку, 
станом виконання встановлених рішеннями ради правил  
з питань благоустрою території населених пунктів територі-
альної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі 
на ринках і додержання тиші в громадських місцях тощо;  
10) не допускати на території відповідного старостинського 
округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтере-
сам територіальної громади та держави; 11) контролювати 
дотримання правил використання об’єктів комунальної влас-
ності територіальної громади, що розташовані на території 
відповідного старостинського округу; 12) сприяти діяльності 
органу (органам) самоорганізації населення відповідного 
старостинського округу та надавати практичну допомогу 
органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх 
завдань і повноважень; 14) не допускати на території відповід-
ного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть 
зашкодити інтересам територіальної громади та держави;  
15) періодично звітувати (не рідше одного разу на рік) про 
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свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини 
депутатів міської ради – у визначений радою термін;  
16) вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою 
статті 37 Закону України «Про нотаріат» та посвідчувати дові-
реності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає 
нотаріусів; 17) відповідно до Закону України «Про військо-
вий обов’язок і військову службу» вести військовий облік та  
сприяти здійсненню мобілізаційної роботи на території старо-
стинського округу; 18) на території старостинського округу 
здійснювати: а) збір та обробку інформації про стан техноген-
ної і пожежної безпеки; б) сприяти функціонуванню добровіль-
ної пожежної дружини; 19) здійснювати інші обов’язки визна-
чені законодавством України [4]. 

Враховуючи проведений аналіз до ознак, які характеризу-
ють старосту як посадову особу місцевого самоврядування 
щодо забезпечення прав і свобод жителів певного старостин-
ського округу слід віднести такі: 1) призначається відповід-
ною радою як посадова особа місцевого самоврядування; 
2) зобов’язаний діяти в інтересах жителів старостинського 
округу; 3) контролює і здійснює заходи по удосконаленню 
сприятливих умов, охорони, захисту та поновлення порушених 
прав жителів старостинського округу. 

Підводячи підсумок дослідження, пропонуємо такі висновки 
і рекомендації. Староста як посадова особа місцевого самовря-
дування, забезпечуючи права і свободи жителів певного старо-
стинського округу : а) створює сприятливі умови для реаліза-
ції прав і свобод; б) охороняє їх від правопорушень; в) захищає 
осіб, права яких порушено; г) приймає участь у відновленні 
порушеного права та відшкодуванні спричинених збитків. 

Запропоновані по тексту рекомендації сприятимуть удоско-
наленню правового регулювання процесу забезпечення прав  
і свобод жителів відповідного старостинського округу. 

Джерела:
1. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від  

21 травня 1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24.  
Ст. 170. Поточна редакція від 29.08.2021 р. 
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цій до посад посадових осіб місцевого самоврядування та посад служ-
бовців. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/748/
Rekomendatsii_OMS_bazobogo_rivnia_vporiadkuvannia_struktury.pdf
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СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ  
ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 

СПРАВЕДЛИВОСТІ

Пошук уніфікованої формули досягнення справедливості 
у найрізноманітніших сферах життя хвилює людство не одне 
покоління. Так, ще давньоримський юрист Ульпіан зазначав, 
що «справедливість – це незмінне і постійне прагнення надати 
кожному належне йому право» [1, c. 260–262]. Водночас, варто 
погодитися із твердженням Амартія Сен, який писав: «Існує 
безліч конкуруючих одна з одною підстав справедливості, які 
однаковою мірою претендують на безпристрасність, проте 
в той же час відрізняються одна від одної, виступаючи анти-
подами» [2, c. 49–52]. Інакше кажучи, справедливість у потен-
ційній кількості її проявів корелює з принципом плюралізму 
істини. Сказане призводить до висновку про можливість вста-
новлення однозначної справедливості принагідно конкретних 
обставин та з використанням тотожних ціннісних орієнтирів 
одночасно. З позицій вищезазначеного корисно визначити 
яким чином стандарти доказування впливають на можливість 
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утвердження справедливості як цінності, принципа та вимоги, 
що висувається до заключного етапу адміністративного проце-
суального доказування – оцінки доказів та судового рішення, 
що і є метою поточного дослідження. 

Зважимо на раніше проведені дослідження щодо «спра-
ведливості» та «стандартів доказування». Справедливість як 
невід’ємний компонент соціальних інститутів досліджува-
лася багатьма поважними вченими серед яких В.П. Горбатенко,  
О.М. Тарасишина, С.І. Максимов, О. П. Дзьобань, Є.М. Мануйлов 
та інші. Рівень розроблення проблематики стандартів доказу-
вання у вітчизняній процесуальній доктрині різниться залежно 
від галузі права. Комплексні дослідження представлені у кримі-
нальному процесуальному праві, зокрема у працях І.В. Гловюк, 
А.С. Степаненко, Г.Р. Крет, Х.Р. Слюсарчук. Фрагментарно  
дослідженим стандарт доказування залишається на рівні 
цивільного та господарського процесів у статтях Б.П. Ратушної, 
Ю.Ю. Рябченка, І.О. Бута, Л.В. Мелеха, Н.В. Теремцової. Доктрина 
адміністративного процесуального права України наразі 
представлена фундаментальними працями С.В. Ківалова та  
А.Ю. Осадчого щодо адміністративного процесуального дока-
зування. Водночас стосовно стандартів доказування існують 
фрагментарні дослідження, зокрема Є.О. Яковенко аналізував 
стандарт доказування «поза розумним сумнівом» принагідно 
компетенції суб’єктів владних повноважень.

Справедливість завжди сприймалася як невід’ємний атри-
бут соціальних систем, головним провідником якої виступає 
право, що за влучним виразом Цельса «є мистецтвом добра  
і справедливості» [1, с. 261–263]. Бандура О.О. зазначав, що 
справедливість є продуктом життєдіяльності суспільства, яке  
у процесі свого розвитку виробляє власну «ієрархію людських 
цінностей», які за ідеальних умов відображаються у право-
вих приписах та починають сприйматися як правові цінності 
[3, c. 34]. Отже, справедливість є одночасно об’єктом і засо-
бом рефлексії ідеалів соціума у сферу правових постулатів, де 
відбувається їх формалізація, а після – реверсний коригуючий 
вплив на суспільство. 

Важливого значення справедливість набуває як скла-
дова верховенства права, проявляючи себе в її елементах,  
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а саме: законності, юридичній визначеності, забороні свавілля, 
доступу до правосуддя, дотриманні прав людини, забороні 
дискримінації та рівності перед законом. Досліджувана катего-
рія згадується у преамбулі Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) та набуває практич-
ної реалізації у вигляді справедливої процедури та рівності 
перед законом у практиці Європейського суду з прав людини  
[4, c. 172]. Особливе місце у згаданому контексті посідає 
право на справедливий суд, в рамках якого має бути забезпе-
чене справедливе слухання справи, що також віддзеркалено  
у ст. 6 ЄКПЛ [4, c. 173]. В свою чергу, Європейська комісія за  
демократію через право створила «Контрольний список 
питань для оцінки дотримання верховенства права» відпо-
відно до яких суд може вважатися справедливим, якщо доступ 
до нього неускладнений, існує право на оскарження, право на 
захист, право на безоплатну правову допомогу, та формальні 
вимоги, строки й розмір судового збору є розумними [5, с. 30].

Окремої уваги потребує аналіз справедливості як частини 
системи основоположних принципів права України. О.Ф. Скакун 
визначає справедливість як загальний принцип права, що  
є «мірою морально-правової домірності вкладеного та отрима-
ного у всіх сферах життєдіяльності людини та їхнього право-
вого забезпечення» [6, с. 224]. Отже, справедливість як прин-
цип права з одного боку виступає надійним фундаментом при 
конструюванні усіх пластів правової системи, а з іншого вико-
нує функцію наближення ціннісних орієнтирів від загально-
абстрактних уявлень до предметного використання, задаючи 
алгоритм дій у вигляді нормативних приписів. 

Важливою категорією для вітчизняного права є «соціа-
льна справедливість», що ґрунтується на ст. 1 Конституції 
України, яка визначає країну як «соціальну державу, що забез-
печує кожному існування гідне людини» [8]. В свою чергу, 
Конституційний Суд України (далі – КСУ, Суд) активно вико-
ристовує поняття «соціальної справедливості». Так, знаковим 
джерелом, на яке продовжують посилатися суди й сьогодні [9], 
є Рішення від 2 листопада 2004 року №15-рп/2004, де у п. 4.1 
мотивувальної частини вказано: «верховенство права вимагає 
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від держави його втілення у правотворчу та правозастосовчу 
діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути 
проникнені ідеями соціальної справедливості, свободи, рівно-
сті. Справедливість – одна з основних засад права, є вирішаль-
ною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, 
одним із загальнолюдських вимірів права». У своїх рішеннях 
КСУ звертає увагу й на випадки порушення принципу спра-
ведливості. Наприклад, у підпункті 4.3 пункту 4 мотивуваль-
ної частини Рішення від 27 лютого 2018 року No 1-р/2018 Суд 
зафіксував порушення Верховною Радою України при встанов-
ленні воподаткування пенсій таких елементів конституцій-
ного принципу верховенства права, як правова визначеність, 
правова передбачуваність, правомірні очікування та справед-
ливість [10]. 

Концепція «соціальної справедливості» активно розроб-
ляється й на доктринальному рівні. Так, Бахновська І.П, 
Слободиська О.А. зазначають: «Соціальна справедливість – 
це сукупність законодавчо закріплених норм, покликаних 
захистити конституційні права і свободи людини» [11, c. 182]. 
Погребняк С.П. пропонує розглядати об’єктивну (соціальну) 
справедливість у широкому сенсі – щодо усіх загально-громад-
ських інститутів, та у вузькому – стосовно соціальних питань. 
Поміж іншого вчений виокремлює «процедурну справедли-
вість» як умову наближення до «змістовної справедливості»  
[1, c. 262–264]. Афанасьєва М. В. аналізуючи теорію процесуаль-
ної (процедурної) справедливості вказує, що довіра до рішення 
базується не стільки на результаті (розподільча справедли-
вість), скільки на чесній та відкритій процедурі його прийняття 
[12, с. 297]. Така закономірність у повній мірі співвідноситься 
із належною реалізацією адміністративного-процесуального 
доказування, зокрема в частині оцінки доказів як умови ухва-
лення справедливого рішення у справі.

Внаслідок прийняття Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини» від 23 лютого 2006 року вітчизняна концепція оцінки 
доказів за внутрішнім переконанням була доповнена «стан-
дартами доказування» як певним пороговим рівнем, якого 
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повинен досягнути суддя аби ухвалити рішення у справі. Хоча 
наразі релевантний стандарт для вирішення адміністративних 
справ законодавчо не закріплений, проте загальновизнаною  
є закономірність, що у випадках, коли особа може бути позбав-
лена волі діятиме вищий стандарт доказування, аніж у спорах 
з приводу, наприклад, визнання нечинними адміністратив-
них договорів. З огляду на вищезазначене стандарти дока-
зування володіють здатністю віддзеркалювати існуючий 
баланс цінностей у суспільстві, виконуючи роль справедли-
вого орієнтира для судді при розподіленні тягаря доказу-
вання. Водночас вироблення уніфікованого стандарту дока-
зування відповідно до індивідуального набору обставин 
справи сприяє дотриманню принципу рівності в аспекті одна-
кового ставлення суддів до сторін у подальших аналогічних  
провадженнях.
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ПРАВИЛА 39 РЕГЛАМЕНТУ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

У КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ НА КОРДОНІ 
БІЛОРУСІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Правозахисні інструменти на фоні нових викликів як для 
міжнародного, так і для регіональних правопорядків відігра-
ють роль «першої скрипки» у питанні гарантування прав та 
основних свобод людини. Особливе місце серед таких інстру-
ментів займають тимчасові заходи. Зокрема, Правилом 39 
Регламенту Європейського суду з прав людини (надалі – 
Правило 39) передбачена можливість застосування тимча-
сових заходів (interim measures) – правозахисний інстру-
мент, який має темпоральну перевагу та дозволяє вказати  
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стороні/сторонам на дії, які необхідно вжити задля запобігання 
та/або з метою недопущення продовження порушення прав 
та свобод людини, гарантованих Конвенцією про захист осно-
вних прав та свобод людини 1950 року (надалі – Європейська 
конвенція з прав людини), а також відповідними Протоколами 
до неї.

Тимчасові заходи, в силу своєї природи, мають низку харак-
терних особливостей та «призначаються у незначній кількості 
справ та лише тоді, коли існує ризик заподіяння невиправданої 
шкоди, також загроза заподіяння шкоди повинна бути немину-
чою» [1]. Саме таким критеріям, на думку Європейського суду 
з прав людини (надалі – ЄСПЛ), відповідали заяви, що були 
подані в контексті кризи з правами людини, або так званої 
«кризи за участі мігрантів», у 2021 році на кордоні Білорусі 
з країнами Європейського Союзу – Польща, Литва, Латвія. 
Відповідно до даних Європейської агенції з прикордонної  
та берегової охорони (FRONTEX) в контексті східного кордону 
ЄС найбільша кількість перетину державного кордону мігран-
тами припадає на Литву. Основна частина таких осіб прибула  
з Ірану, Афганістану та Сирії [2].

На тлі вищезазначеної ситуації, порушень прав та основ-
них свобод людини – мігрантів, які були вимушені залишити 
країну свого походження з метою пошуку міжнародного 
захисту, – ЄСПЛ у період з 20 серпня по 3 грудня 2021 року 
розглянув 47 запитів щодо застосування Правила 39 відносно 
Польщі (44 запита), Латвії (2) та Литви (1) в контексті захисту 
прав 198 заявників. Відповідно, за 43 заявами було застосовано 
тимчасові заходи (заява №42120/21 R.A. and Others v. Poland, 
№42165/21 H.M.M. and Others v. Latvia, №44205/21 A.S. and 
Others v. Lithuania та ін.). Зокрема, Суд вказав, у якості тимча-
сових заходів, на необхідність забезпечення заявників їжею, 
водою, одягом, адекватною медичною допомогою та, у разі 
можливості, тимчасовим притулком на обмежений період часу; 
забезпечити заявникам доступ до правової допомоги; не виси-
лати заявників до Білорусі, яку особи визначали як небезпечну 
державу. У той же час ЄСПЛ зазначив, що заходи, призначені  
в рамках Правила 39, «не мають розглядатись як такі, що вима-
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гають від країн надати заявникам дозвіл перетнути їх державні 
кордони» [3]. Варто звернути увагу, що така ремарка ЄСПЛ 
лежить у площині концепції «меж свободи розсуду держави» 
(margin of appreciation). Зокрема, у п.120 рішення ЄСПЛ у справі 
Абухмаїд проти України від 12 січня 2017 року ЄСПЛ зазначив, 
що «держави користуються певною свободою розсуду, коли 
йдеться про визначення умов доступу іноземців на їх терито-
рію та подальшого проживання в державі» [4]. У той же час,  
у п.179 рішення по справі M.K. and Others v. Poland ЄСПЛ вказу-
вав, що держава не може відмовити у доступі на свою тери-
торію особі, яка знаходиться на прикордонному контрольно-
пропускному пункті та стверджує про існування ймовірності 
бути підданою жорстокому поводженню, якщо вона зали-
шатиметься на території сусідньої держави [5]. У 2020 році 
ЄСПЛ конкретизував зазначений підхід у рішенні по справі  
N.D. and N.T. v. Spain та зазначив, що мігранти та шукачі притулку 
можуть позбутися цих гарантій, якщо вони не пройшли індиві-
дуальну перевірку на контрольно-пропускному пункті, тобто 
мова йде про перетин державного кордону в обхід офіційних 
прикордонних постів [6]. Отже, Правило 39 Регламенту ЄСПЛ, 
навіть в силу своєї особливої природи та критеріїв застосу-
вання, призначається лише в рамках та відповідно до існую-
чої загально напрацьованої практики Суду. Зокрема, концеп-
ція «меж свободи розсуду держави» враховується та може бути 
відображена, якщо цього вимагає ситуація, у Постановах ЄСПЛ 
щодо тимчасових заходів. 

Заяви, подані в контексті кризи з правами людини на кордоні 
Білорусі з Польщею, Литвою, Латвією, та, за якими ЄСПЛ засто-
сував Правило 39 Регламенту Суду, подані стосовно пору-
шення ст. 3 Європейської конвенції з прав людини (заборона 
катування та нелюдського чи такого, що принижує гідність, 
поводження) у зв’язку з позбавленням доступу до процедури 
надання притулку, існуванням ризику життю заявників в разі 
вислання як до країни походження, так і до Білорусі, яку вони 
визначали як небезпечну державу – існування ризику репатрі-
ації (refoulement); ст. 2 Конвенції (право на життя) щодо мате-
ріальних та санітарних умов перебування; ст. 4 Протоколу 4  
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до Конвенції (заборона колективного вислання іноземців);  
ст. 13 Конвенції (право на ефективний засіб юридичного 
захисту) у контексті ненадання доступу до правової допомоги. 
Отже, це фактично ті статті, можливе порушення яких, з ураху-
ванням обставин конкретної ситуації, створювало загрозу 
гарантуванню прав людини та стало основою для застосу-
вання тимчасових заходів. Тимчасові заходи застосовуються до 
винесення рішення по суті справи, а отже, до остаточного вста-
новлення порушення статей Конвенції. Таким чином, зазна-
чене дозволяє дійти висновку, що такі заходи застосовуються 
лише на підставі врахування фактичних обставин та припу-
щення наявності у заявників статусу жертви – високий ризик 
кричущого порушення прав та свобод людини. 

Пролонгація Європейським судом з прав людини Постанов 
про застосування Правила 39, зокрема проти Польщі, вказує, 
що наразі зберігаються фактичні обставини, які вимагають 
тимчасових заходів та держава не усунула за певний проміжок 
часу ризик належному гарантуванню прав та свобод людини. 
Так, станом на 3 грудня 2021 року тимчасові заходи діють  
за 28 заявами проти Польщі [3]. У той же час, призначені за 
заявами щодо Литви та Латвії тимчасові заходи не пролонгува-
лись та були зняті, оскільки уряди запевнили Суд, що заявників 
не висилатимуть з території, доки розглядатимуться запити 
на отримання притулку. Така гнучкість у термінах дії постанов 
про застосування тимчасових заходів – пролонгація, зняття  
в залежності від фактичних обставин вказує на те, що Правило 
39 є «живим інструментом», мета якого своєчасно відреагу-
вати та припинити порушення прав та свобод людини. 

Таким чином, у зв’язку з ситуацією на кордоні ЄС з Білоруссю 
в 2021 році Європейський суд з прав людини застосував значну 
кількість тимчасових заходів щодо Польщі, Литви та Латвії.  
У той же час, Правило 39 не було та не може бути застосовано 
щодо самої Білорусі, яка не ратифікувала Європейську конвен-
цію з прав людини та не є державою-членом Ради Європи. 
Враховуючи, що відповідно до практики Суду, Правило 39 
застосовується вкрай рідко, можемо говорити, що така кіль-
кість позитивних постанов щодо Правила 39 вказує на реальну 
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кризу з правами людини, яка вимагає швидкого, ефективного 
реагування за допомогою «живого інструменту». 

У той же час, враховуючи те, що більшу кількість перетину 
державного кордону відчула на собі Литва, а найбільша кіль-
кість заяв до ЄСПЛ подана щодо Польщі, тимчасові заходи за 
якими пролонгувались та залишаються в силі, маємо ситуацію, 
коли відмова у перетині державного кордону створює заван-
таженість по кількості заяв та відповідних постанов про засто-
сування Правила 39 щодо держави, зокрема, Польщі. Однак, 
поряд з цим, ЄСПЛ вказує у своїй практиці на те, що держави 
користуються певною свободою розсуду, коли йдеться про 
визначення умов доступу іноземців на їх територію.

Застосування тимчасових заходів до точного встановлення 
порушення статей Європейської конвенції з прав людини 
та відповідних Протоколів до неї дозволяє говорити про те, 
що такі заходи застосовуються лише на підставі врахування 
фактичних обставин та припущення наявності у заявників 
статусу жертви – високий ризик кричущого порушення прав 
та свобод людини. Окрім того, при застосуванні Правила 39 
Регламенту Суд також не відходить від вже напрацьованої прак-
тики, зокрема, враховується концепція margin of appreciation. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВ 
ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ЄС не має комплексного механізму захисту прав людини. 
Національна система захисту прав людини, що діє в країнах-
членах, доповнюється системою захисту на рівні ЄС. Крім 
того, захист прав і свобод людини здійснюється в рамках 
Європейської комісії, до якої входять усі країни-члени ЄС.

На ранніх етапах роботи ЄС захисту прав людини приділя-
лося мало уваги, оскільки ці питання не належали до еконо-
мічної інтеграції. З іншого боку, інституції Європейського спів-
товариства мають обмежені повноваження у сфері захисту 
прав людини. Європейський суд не має кримінальної юрис-
дикції, що обмежує його можливості займатися захистом 
прав і свобод людини. Розглядаючи справи, він може мати 
справу лише з політичними та соціальними правами час від 
часу. Тому суд системно не розглядав питання захисту прав 
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людини. Проте саме він розпочав процес розширення повно-
важень Співтовариств щодо захисту прав людини. Національні 
конституційні суди здійснювали певний тиск на нього, відмов-
ляючись визнавати права Європейських Співтовариств, якщо 
воно не гарантує захисту прав людини. Встановлення відпо-
відних повноважень в установчих договорах, має фунда-
ментальне значення для реалізації ЄС захисту прав людини.  
З підписанням «Єдиного європейського акту» було зроблено 
перший крок у цьому напрямку, у преамбулі якого вказано, що 
держави-члени сповнені рішучості сприяти розвитку демокра-
тії, яка спирається на основні права, визнані конституціями  
і законодавством держав-членів, Конвенцією про захист прав  
і основних свобод людини і Європейською соціальною хартією 
[1]. Наступним кроком є розробка Маастрихтського дого-
вору, який підтверджує її прихильність до поваги до принци-
пів прав людини та основних свобод і висловлює намір ввести 
громадянство ЄС. Реалізація наміру встановити громадян-
ство є важливою для демократизації Європейського Союзу, 
про що свідчить позиція Конституційного суду Німеччини, 
який у своєму рішенні щодо Договору про Європейський 
Союз передбачав передачу суверенних прав від Німеччини до 
Європейського Союзу. Запровадження громадянства ЄС було 
здійснено Маастрихтським (стаття 8) [2] та Амстердамським 
(статті 17–21) договорами [3].

Вперше принцип захисту прав людини у праві європейських 
співтовариств був визнаний Судом ЄС у справі С-29/69 Stauder 
[1970] [4]. Вона передбачає вимоги до отримувачів соціальної 
допомоги скасувати ідентифікацію (ім’я та адресу) на купонах, 
які вони надають, щоб отримати продукти соціальної допо-
моги за низькою ціною. Суд ЄС постановив, що рішення Комісії 
1969 року дозволяє державам-членам встановлювати пільгові 
ціни для певних категорій населення і воно не порушує основні  
права людини, захищені судом, які закріплені в загальних 
принципах права Європейських Співтовариств. Тому мова йде 
не про порушення прав людини з боку інститутів об’єднань,  
а про необхідність модифікації вітчизняного законодавства, що 
регулює користування пільгами. Немає необхідності вимагати, 
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щоб на купоні зазначалась персональна інформація яка пору-
шує права людини. Тому концепція основних прав людини була 
вперше визнана загальним принципом права Європейських 
Співтовариств [5]. Хартія основних прав ЄС 2007 року має 
особливий статус у законодавстві ЄС. Вона містить вичерп-
ний каталог основних прав і свобод для кожної людини, яка 
перебуває на території ЄС, й охоплює громадянські, політичні, 
економічні, соціальні та культурні права. Завдяки Хартії вони 
усі отримали однаковий правовий режим, що означало, що 
врешті-решт відійшли від цієї концепції «ринкової людини». 
Хартія має статус установчого договору, хоча вона не є части-
ною установчих договорів. Хартія ґрунтується на новому світо-
глядному підході до людей та їхнього місця у світі. У преамбулі 
Хартії зазначено, що людина та її інтереси є основою діяльності 
ЄС. На відміну від більшості міжнародно-правових документів, 
які класифікують основні права на основі суб’єктивного права, 
класифікація прав і свобод у Хартії базується на цінностях, на 
захист яких вони спрямовані. До таких цінностей належать 
людська гідність, свобода особи, рівність та солідарність. Права 
і свободи тих, хто захищає ці цінності, викладені у розділах 
відповідних заголовків (розділи I–IV). Окремі розділи присвя-
чені громадянству та правосуддю (глави V та VI). Комплекс 
основних прав і свобод особи поділяється на кілька категорій. 
Це особисті права і свободи; політичні права і свободи; еконо-
мічні, соціальні та культурні права; основні обов‟язки. Їх допо-
внюють гарантії прав і свобод особи. Особисті права і свободи 
(глави І і ІІ). До них належать право на людську гідність, право 
на життя, право на недоторканність, особисту свободу та 
безпеку, право на повагу до приватного та сімейного життя, 
право на захист персональних даних, право на шлюб та ство-
рення сім’ї, свободу думки та релігії, свобода слова та свобода 
інформації, свободу пересування та вибору місця проживання, 
право на притулок. Політичні права і свободи тісно пов’язані 
з діяльністю держави та Європейської інтеграційної асоціації. 
На рівні ЄС існує чіткий зв’язок між правами та європейським 
громадянством. До них належать право голосу, свобода зборів 
та асоціацій, право на належне управління, право отримувати 
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офіційні документи та право на подання петицій. Одним із 
головних обов’язків Хартії є повага та захист людської гідності; 
врахування думок дітей; отримання безкоштовної обов’язкової 
освіти; охорона та покращення навколишнього середовища [6].

Оскільки громадяни ЄС за захистом своїх прав можуть 
звертатись до судових оранів ЄС та Європейської конвенції 
1950 р., то виникає проблема, чиє рішення матиме пріори-
тет у випадку колізії. Вирішення цих питань було знайдено  
з підписанням Лісабонського договору та Хартії ЄС основних 
прав у редакції 2007р. Лісабонський договір був підписа-
ний 13 грудня 2007 року, 13 листопада 2009 року уклали всі  
27 країн ЄС. Лісабонський договір визначає цілі та цінності ЄС: 
забезпечувати людям простір свободи, безпеки та правосуддя 
без внутрішніх кордонів; працювати задля сталого розвитку 
Європи; сприяти соціальній справедливості та соціальному 
захисту; сприяти економічній, соціальній та територіальній 
згуртованості держав-членів ЄС; підтримувати та поширювати 
цінності ЄС; робити внесок у захист прав людини, зокрема прав 
дитини [7].

Таким чином, інститут захисту прав людини в Європейський 
Союз пройшов величезний шлях розвитку: від зазначення 
повної непотрібності цього інституту до прийняття свого 
міжнародно-правового документу, яким являється Хартія  
основних прав. На сьогодні основні права людини, а також 
робота всього інституційного механізму чітко відображена  
в установчих документах Європейського Союзу. Сучасні 
аспекти міжнародного правопорядку існують визнанням ефек-
тивності прав людини в Європейському Союзу, які є складни-
ком не тільки внутрішньої юрисдикції держав, а діяльності 
Європейського Союзу в цілому.
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ДЕЯКІ РИСИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА 
МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

Україна передала у провадження Міжнародного криміналь-
ного суду події, пов’язані із насильством на Майдані, та події, 
які стались після 20 лютого 2014 року у ході анексії Криму та 
вторгнення на Донбас. 11 грудня 2020 року прокурор оголо-
сила про завершення попереднього вивчення нею ситуації 
в Україні, дійшовши висновку про наявність обґрунтованих 
підстав вважати, що були вчинені воєнні злочини та злочини 
проти людства [1]. Відтак, вбачається, що вивчення основ 
функціонування Міжнародного кримінального суду (далі – 
МКС) є доволі актуальним для вітчизняних правників. 

У цій роботі ми вирішили зосередити увагу на правовому 
статусі Прокурора МКС. Його існування передбачене Римським 
статутом МКС та випливає із загальної логіки змагального 
кримінального процесу. Вбачається, що характерними озна-
ками його правового статусу можна назвати: 

1) Вимоги до особи, яка має намір займати посаду Прокурора 
МКС та процедури його обрання на посаду;

2) Особливі привілеї та імунітети, притаманні Прокурору 
МКС;

3) Процедурні права прокурора у ході досудового та судо-
вого розслідування випадків вчинення діянь, які підпадають 
під юрисдикцію МКС. 
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Вимоги до особи, яка може претендувати на посаду 
Прокурора МКС, визначені у загальних рисах Римським стату-
том Міжнародного кримінального суду у частині 3 статті 42. 
Зокрема, Прокурором та заступниками Прокурора можуть 
бути особи, які мають високі моральні якості, високу кваліфі-
кацію і мають великий практичний досвід переслідування або 
ведення проваджень у кримінальних справах. Вони повинні 
досконало знати хоча б одну з робочих мов Суду і вільно гово-
рити нею [2]. Ця ж стаття передбачає процедури, відповідно 
до яких відбувається обрання Прокурора: шляхом таємного 
голосування абсолютною більшістю голосів членів Асамблеї 
держав-учасниць.

Заступники Прокурора обираються у такому ж порядку зі 
списку кандидатур, представленого Прокурором. Прокурор 
висуває три кандидатури для призначення на кожну посаду 
заступника. Прокурор та заступники Прокурора обираються 
на строк дев’ять років і не можуть бути переобрані.

Для співробітників Офісу прокурора МКС встановлено 
також вимоги щодо несумісності: ні Прокурор, ні заступники 
Прокурора не займаються жодною діяльністю, яка могла  
б перешкоджати здійсненню їхніх прокурорських функцій або 
поставити під сумнів їхню незалежність, а також жодними 
іншими видами професійної діяльності [2].

Прокурор МКС очолює Офіс Прокурора, забезпечує його 
діяльність як процедурно, так і фінансово, а також представ-
ляє Офіс у взаємодії з органами МКС та іншими організаціями. 
Для виконання своїх повноважень структурно Офіс Прокурора 
МКС складається з трьох відділів: 

– слідчого відділу, який відповідає за проведення розслі-
дування (включаючи збір і дослідження доказів, допит осіб, 
які перебувають під слідством, а також потерпілих і свідків).  
У зв’язку з цим, з метою встановлення істини, Статут зобов’язує 
Прокурора в рівній мірі розслідувати як обвинувальні так  
і виправдовуючі обставини;

– відділу обвинувачення, який відіграє певну роль у процесі 
розслідування, але основною відповідальністю якого є підтри-
мання обвинувачення під час розгляду справ у різних палатах 
Суду;
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– відділу юрисдикції, взаємодоповнюваності та співпраці, 
який за підтримки слідчого відділу оцінює отриману інформа-
цію та ситуації, передані до Суду, аналізує ситуації та справи з 
метою визначення їх прийнятності та допомагає забезпечити 
співпрацю, необхідну для виконання Офісом Прокурора своїх 
повноважень [3].

Прокурор та його заступники користуються тим же набо-
ром привілеїв та імунітетів, що і судді МКС. Так, відповідно до 
статті 48 Римського статуту МКС, «Прокурор, заступники Про -
курора … користуються, коли вони беруть участь у діяльності 
Суду або щодо такої діяльності, тими самими привілеями та 
імунітетами, що надаються главам дипломатичних представ-
ництв; судово-процесуальний імунітет будь-якого виду щодо 
всього сказаного, написаного ними та дій, вчинених ними  
в офіційному статусі, продовжує надаватися їм і після закін-
чення терміну їх повноважень». Практично це означає, що 
вони:

– не можуть бути заарештовані і підлягати будь-якому 
судовому процесу; 

– не можуть бути зобов'язані сплачувати податки;
– звільнені від державної служби та обмежень на 

імміграцію;
– мають право на репатріацію під час надзвичайної ситуації;
– мають право на недоторканність їх офіційних докумен-

тів та будь-якого особистого багажу, який вони перевозять,  
тощо [4].

Ці особи не можуть бути притягнені до суду за зауваження, 
зроблені ними під час їхнього перебування на посаді в рамках 
виконання їхніх службових обов’язків, навіть після того, як цей 
час закінчився. Отже, виправдана особа, яку образили заува-
ження прокурора під час судового розгляду про те, що вона 
звинувачується у тяжких злочинах, не може пізніше подати до 
суду на колишнього прокурора за наклеп.

Однією із важливих специфічних гарантій для всього офісу 
Прокурора МКС є його незалежність. Прокурор МКС незалеж-
ний, як і прокурори спеціальних трибуналів. Це передбачено 
статтею 42 Статуту, і вона зобов’язує Прокурора не діяти за 
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вказівками сторонніх суб’єктів [5]. Відповідно до статті 15 
Римського статуту МКС саме прокурор вирішує питання щодо 
порушення кримінального провадження та попереднього 
вивчення ситуації у певній державі. Як наголошують дослід-
ники, на Римській конференції зіткнулися дві тенденції. Деякі 
держави хотіли надати повноваження порушувати прова-
дження та кримінальне переслідування лише державам і Раді 
Безпеки ООН; група так званих країн-однодумців виступала за 
створення незалежного прокурора, здатного ініціювати розслі-
дування proprio motu. Кінцевим результатом став компроміс. 
Перш за все, право на проведення розслідування не було зали-
шено владі окремих держав – натомість передбачався проку-
рор. Для визначення його правового статусу було два варіанти: 
Нюрнберзька модель, згідно з якою прокурор є посадовою 
особою держави, яка ініціювала розслідування, і, таким чином, 
призначається цією державою і залишається під її контролем;  
і модель Югославії та Руанди, згідно з якою прокурор є повністю 
незалежним органом МКС. Як незалежному та неупередже-
ному органу, Прокурору було надано повноваження проводити 
розслідування за посадою [6].

Загалом на кожному етапі провадження Прокурор має різні 
завдання та виконує дещо відмінні функції:

– під час дослідної фази Прокурор оцінює інформацію 
про правопорушення і визначає, чи є «розумні підстави» для 
продовження провадження, і починає розслідування чи закри-
ває його залежно від обставин;

– після допиту підозрюваних настає етап розслідування, 
коли прокурор розробляє одну чи декілька справ із ситуації та 
збирає як обвинувальний, так і виправдовувальний матеріал 
щодо кожного окремого підозрюваного;

– на етапі обвинувачення прокурор проводить подальше 
розслідування та готує справу для підтвердження обвинува-
чення [7];

– на етапі судових слухань Прокурор обґрунтовує позицію 
обвинувачення;

– за необхідності Прокурор може подати апеляцію на 
рішення МКС у справі. 
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Загалом, повноваження Прокурора МКС певною мірою коре-
люють із повноваженнями, наданими прокурорам у національ-
них провадженнях у багатьох державах – процесуальне керів-
ництво розслідуванням та підтримка обвинувачення перед 
Судом. 

Підсумовуючи, зауважимо, що правовий статус Офісу 
Прокурора МКС загалом та Прокурора МКС зокрема характери-
зуються низкою ознак. Серед них – спеціальні вимоги до осіб, 
які претендують на посаду Прокурора, наявність привілеїв 
та імунітетів та специфічний статус у кримінальному прова-
дженні перед МКС. Визначальною ознакою Прокурора МКС  
є його інституційна та процедурна незалежність, яка забезпе-
чує самостійність ухвалення ним рішень. 
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ПРОБЛЕМАТИКА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

Дотримання міжнародно-правових стандартів у сфері 
захисту прав дітей є одним з основних завдань соціальної 
та правової держави. Україна, як учасник міжнародної євро-
пейської спільноти, взяла на себе зобов’язання щодо дотри-
мання прав дитини з урахуванням міжнародних вимог, а також 
щодо вдосконалення та розвитку нормативно-правової базу. 
Зокрема, останнє має здійснюватися не лише шляхом імпле-
ментації норм міжнародного права та міжнародних механіз-
мів захисту прав дітей, а також шляхом прийняття відповідних 
вітчизняних норм права, які поглиблюють захист прав дітей на 
рівні держави, адже саме такий підхід спрямований на удоско-
налення системи контролю за дотриманням чинного законо-
давства у сфері охорони дитинства, у тому числі і модернізацію 
інституцій соціально-правового захисту дітей. Відтак, дослі-
дження міжнародно-правового захисту прав дітей, є безумовно 
актуальним на сучасному етапі розвитку нашої держави. 

Нещодавно, 20 листопада 2021 року, відзначалося 32 роки 
з дня прийняття Конвенції про права дитини, що була розроб-
лена Генеральною асамблеєю ООН, яка проголошує осново-
положні права дітей, а також визнає право дитини на захист 
та зобов’язує держав-учасниць створювати для цього відпо-
відне законодавче підґрунтя [1]. Відтак, піклуючись про захист 
і охорону прав дитини, держава повинна не тільки дбати про 
належну систему їх реалізації, але й відповідним чином забез-
печувати використання дієвих правових механізмів. 

Окрім цього, для регулювання захисту прав дітей має 
важливе значення Женевська декларація 1948 року. Так, вона 
встановлює для держав необхідність створення таких умов, які 
будуть забезпечувати ефективний розвиток та формування 
дитини, а також право дитини на отримання освіти, вихо-
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вання у сім’ї та захист у разі порушення її прав [2]. У свою 
чергу Загальна декларація прав людини 1948 року підкрес-
лює, що захист прав та охоронюваних законом інтересів дітей 
є першочерговим завданням соціальної і правової держави, 
яка покликана гарантувати належні права дітям та забез-
печити їх відповідну охорону та захист [3]. Так, у Декларації 
спеціально наголошується, що будь-якій дитині, незалежно від 
походження, расової та національної належності повинно бути 
забезпечено відповідний соціальний і правовий захист, а також 
забезпечені всі умови та можливості, що давали б їй право 
розвиватися як фізично, так і розумово та духовно. Також 
важливе значення має те, що у соціальному плані задекларо-
вані норми про формування таких умов, які б були адекватними 
для здорової та нормальної життєдіяльності кожної дитини,  
а також гарантували б їй свободу волі та гідність. Звичайно, що 
саме дитина в державі має бути першочергово тим, хто одер-
жує захист і допомогу, вона повинна відчувати захищеність від 
поганого ставлення до неї, у тому числі особливо від застосу-
вання сили та фізичної, моральної експлуатації. 

Враховуючи вищевикладені міжнародні норми, зазначимо, 
що права дитини – це чітка система правових можливостей, 
які їй є необхідними для комплексного та цілісного станов-
лення та розвитку, здобуття освіти та набуття усього комп-
лексу конституційних прав та свобод. Важливо відзначити, що 
система прав дитини є складовою прав людини, адже будь-які 
права людини починаються саме з прав дитини, а відтак мова 
йде про можливості, тобто певні свободи дитини, які необхідні 
для її існування, виховання, розвитку та життя, тому багато-
численні права дитини збігаються з правами людини. Відтак, 
за міжнародними нормами кожна дитина з самого наро-
дження має право на ім’я та громадянство, протягом свого 
життя має право на належний рівень життя, який буде достат-
нім для її фізичного, інтелектуального, морального, культур-
ного та соціального розвитку. Особливе значення має право 
будь-якої дитини на вільне висловлювання власних поглядів 
та думок, формування особистих висновків, розвиток суспіль-
ної і соціальної позиції, а також на отримання інформації,  
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що відповідає її віку. Особливе значення також має задекларо-
ване міжнародно-правове право дитини на свободу, особисту 
недоторканність та захист честі та гідності. 

У зв’язку з цим, важливою для нашої держави діяльністю 
за останні роки у сфері охорони та захисту дітей з урахуван-
ням міжнародно-правового регулювання є покращення вітчиз-
няного законодавства у цьому напрямку, зокрема посилання 
гарантій захисту прав дітей як на рівні Конституції України, 
так і Закону України «Про охорону дитинства» та інших норма-
тивних актів, чим підсилиться роль та значення ратифікова-
них Україною ряду Конвенцій, які є дуже важливими для нашої 
держави, адже закладають не лише основоположні стандарти 
з метою здійснення прав і свобод дитини, а й їх відновлення 
у випадку порушення та складають надійний механізм міжна-
родного захисту прав дитини. 

Також важливе значення для реалізації міжнародних стан-
дартів захисту прав дітей має робота міждержавних органів  
і організацій, неурядових правозахисних організацій, зокрема 
слід відзначити важливість реалізації міжнародних стандар-
тів у своїй роботі Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 
Європейською мережею омбудсменів з прав дітей. Роль 
цих організацій складно переоцінити, адже кожній державі 
потрібні незалежні правозахисні установи, які б відповідали  
б за забезпечення та захист прав дітей та ефективно втілювали 
б їх у життя. 

Таким чином, проблематика міжнародно-правового регу-
лювання захисту прав дітей є досить глибокою та охоплює на 
лише ратифікацію чи визнання міжнародних стандартів, але  
й системну, ґрунтовну працю спеціальних інституцій та уста-
нов, завдання яких полягає у якнайкращому забезпеченні 
інтересів дитини. 
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Львівського національного університету імені Івана Франка

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ТА КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗАХИСТ 
ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  

ЗА КОРДОНОМ

Значні порушення прав людини протягом останніх деся-
тиліть не змогли залишитись без уваги всього міжнародного 
співтовариства. Цілком слушною є думка Н. А. Зелінської, що 
«випробувавши неймовірні жахи й колосальні трагедії двох 
світових воєн, людство усвідомило необхідність юридичного 
закріплення концепції прав людини і вироблення механізмів 
захисту цих прав на національному та міжнародних рівнях»  
[1, с. 8]. Інтенсифікація міжнародних відносин, активізація 
співробітництва між державами призвела до появи значної 
кількості міжнородно-правових норм та процедур забезпе-
чення дотримання прав людини починаючи з другої половини 
ХХ ст. Відповідно, з того часу відбувся значний поштовх для їх 
закріплення як на світовому, так і на регіональному рівнях та 
вироблення відповідних форм їх захисту. 

Одним з найголовніших досягнень сучасного міжнарод-
ного права є створення міжнародної системи гарантій дотри-
мання прав людини, яка ґрунтується на загальновизнаних 
принципах, що найшли своє закріплення в цілому ряді міжна-
родних договорів як універсального, так і регіонального харак-
теру та на роботі системи міжнародних органів, наділених 
контрольними повноваженнями за дотриманням визначених  
прав [2, с. 12]. 
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Сьогодні, міжнародне співтовариство створило відповідні 
правозахисні механізми як на універсальному, так і на регіо-
нальному рівнях, представлених у формі міжнародних несудо-
вих органів та міжнародних судових інституцій. Однак, дипло-
матичний та консульський захист був першим і чи не єдиним 
способом захисту фізичних і юридичних осіб за кордоном, та 
залишається однією з найдієвіших форм захисту прав людини 
і її інтересів.

Інтеграційні та міграційні процеси суттєво розширили 
питання дипломатичного і консульського захисту своїх грома-
дян на території іноземних держав та можливості надання їм 
відповідного сприяння та допомоги. Водночас, саме встанов-
лення двосторонніх дипломатичних і консульських зносин між 
державами значно вплинуло на подальше формування міжна-
родно-правових норм, що стосуються захисту прав та інтересів 
різних категорій індивідів за кордоном.

Зростаюча кількість випадків щодо надання дипломатич-
ного і консульського захисту, призводить до того, що держави 
неоднаково трактують окремі аспекти застосування цих форм, 
виходячи з того, що вони ґрунтуються, перш за все, на звичає-
вих нормах міжнародного права. При цьому досліджуючи істо-
рію виникнення інституту дипломатичного та консульського 
захисту, необхідно відзначити, що він зумовлений саме заро-
дженням та розвитком інституту консулів [3, с. 6–8].

Окрім цього, сьогодні в науковій доктрині міжнародного 
права, не сформувалось єдиного уніфікованого терміну, яке 
позначає захист державою прав та інтересів своїх громадян на 
території іноземної держави. Як в зарубіжній, так і вітчизня-
ній юридичній літературі часто вживаються поняття «дипло-
матичний захист», «консульський захист», «консульське спри-
яння», «дипломатичний та консульський захист», «допомога» 
та ін., і відповідно немає їх чіткого визначення як в міжнародно-
правових актах, так і в законодавстві держав. Так, в Конституції 
нашої держави виділено, що «Україна гарантує піклування 
та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами»  
(ст. 25) [4, с. 141]. Однак, ця норма не отримала юридичного 
тлумачення і відповідного закріплення щодо розкриття її 
змісту.
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Враховуючи різні наукові підходи з даної проблематики, 
потрібно закцентувати увагу і на тому, що Віденська конвенція 
про дипломатичні зносини 1961 р. (ст. 2) і Віденська конвенція 
про консульські зносини 1963 року (ст. 5) також не розмежовує 
поняття «дипломатичного захисту» і «консульського захисту». 
А від так, у відповідних статтях перелічених конвенцій, 
міститься лише однакове положення, а саме захист в державі 
перебування інтересів акредитуючої держави і її громадян  
[5; 6]. Більш того, в міжнародній практиці також немає одно-
стайності і точного розуміння цих правових явищ, не позначені 
і чіткі межі їх застосування.

Єдиною спробою розкрити зміст поняття «дипломатич-
ний захист» було зроблено Комісією міжнародного права ООН 
у Проекті статей про дипломатичний захист 2006 р. (ст. 1)  
[7, с. 24]. В коментарях до Проекту було відзначено певні відмін-
ності між дипломатичним і консульським захистом. Це також 
зафіксовано і в міжнародній судовій практиці. До прикладу, 
при розгляді справи братів Ла Гранд (Німеччина проти США) 
Міжнародним судом ООН відзначено, що право держави нада-
вати консульську допомогу своїм громадянам, які заарешто-
вані в іншій країні, і право держави підтримувати претензії 
його громадян шляхом дипломатичного захисту юридично  
є різними поняттями [8].

Дипломатичний та консульський захист тісно пов’язані 
між собою, оскільки це родові поняття. Проте в теорії міжна-
родного права і на практиці, далеко не останнє місце займає 
питання про співвідношення даних форм захисту прав грома-
дян за кордоном, зокрема відмінності між ними та іншими 
формами захисту. Відповідно, можна виділити наступні струк-
турні відмінності, які існують між ними:

1. Дипломатичний захист носить корективний харак-
тер і спрямований на надання допомоги постраждалій особі  
в разі вже вчиненого міжнародно-протиправного діяння або  
в процесі порушення його прав, в той час як консульська 
допомога, здебільшого має превентивний характер і наці-
лена головним чином на запобігання або недопущення  
порушення.
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2. Нормативно-правова основа реалізації дипломатичного 
захисту – це в основному норми звичайного міжнародного 
права, також положення Віденської конвенції про диплома-
тичні зносини 1961 р., окремі норми національного законо-
давства, а консульського захисту – окрім перелічених вище, 
ще Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р. та 
двосторонні консульські угоди.

3. Консульський захист реалізується насамперед консуль-
ськими установами та її посадовими особами, а дипломатич-
ний захист – дипломатичними представництвами та в окремих 
випадках навіть можуть залучатися і інші органи та посадові 
особи акредитуючої держави (наприклад, МЗС, уряд, глава 
держави).

4. Дипломатичний захист здійснюється на користь держави, 
одночасно при цьому захищаються права фізичних чи юридич-
них осіб, в той час як, консульський захист надається на 
користь конкретних громадян (без політичного представ-
ництва), які опинилися в складному становищі на території 
іноземної держави.

5. Дипломатичний захист застосовується у випадку вичер-
пання всіх правових засобів національного захисту, тоді як  
у випадку консульського захисту така вимога здебільшого не 
висувається.

6. Для надання консульського захисту, як правило потрібна 
згода індивіда чи юридичної особи, а дипломатичний захист 
може бути наданий і без їх згоди, оскільки це дискреційне 
право акредитуючої держави.

7. Консульська допомога на відміну від дипломатичного 
захисту є меншою формальною і водночас більш прийнятною 
для держави-перебування [9, с. 17–19].

Варто підкреслити, що теоретично відмінності між дипло-
матичним і консульським захистом існують як в правовій 
природі, так і умовах здійснення, однак на практиці виникають 
певні труднощі при їх реалізації, оскільки вони тісно пов’язані 
між собою і при цьому мають ряд схожих ознак.

Поміж цього, враховуючи розвиток різних міжнародно-
правових форм захисту прав фізичних осіб як на універ-
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сальному, так і на регіональному рівнях, дипломатичний та 
консульський захист залишається в основному єдиним спосо-
бом припинення порушень міжнародно-правових зобов’язань 
з боку інших держав. В той час, він є і одним з найважливіших 
та найефективніших засобів впливу однієї держави на іншу,  
з метою відстоювання власних інтересів і прав своїх грома-
дян за кордоном та з можливістю відшкодування завданих при 
цьому збитків.

Підсумовуючи вищевикладене, відзначимо, що врахову-
ючи думку Комісії міжнародного права ООН, наукову доктрину, 
положення міжнародного права та національного права, 
судову практику можна констатувати що між дипломатич-
ним і консульським захистом існують як спільні, так і відміні 
риси. Однак, на нашу думку, все ж таки вважаємо за доцільне 
вживати саме термін «дипломатичний і консульський захист» 
як форму захисту, оскільки неможливо розмежувати норми  
і їх зміст, які окремо регулюють питання захисту прав людини 
за кордоном. Безперечно, в будь-якому випадку змістовне 
навантаження цих термінів в широкому розумінні полягає  
у здійсненні державою і посадовими особами органів зовніш-
ніх зносин захисту прав і інтересів своїх громадян – диплома-
тичними представництвами, зокрема консульськими відді-
лами чи окремими консульськими установами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ 
ДЛЯ ЕКОЦИДУ

Створення ядерної зброї свого часу стало науковим «прори-
вом», проте на сьогодні більшість країн світу намагаються 
боротися із застосуванням ядерної зброї та працюють над її 
ліквідацією. Проте зацікавленість окремих держав у розробці 
зброї масового ураження спричиняє нестабільність ситуації  
з цього питання. Зважаючи на напружену політичну ситуацію  
у світі, ядерна зброя може бути використана в будь який 
момент, що призведе до тяжких наслідків для всього людства  
і навколишнього середовища в цілому. Значні ризики також 
несе розробка хімічної зброї та саме існування хімічної промис-
ловості: комфорт людства без останньої є неможливим, а потен-
ційні аварійні ситуації фатальними і невідворотними. Наслідки 
радіоактивних і хімічних заражень загрожують планеті в будь-
який час, тому мають бути контрольованими постійно. 

Щодня в інформаційному просторі ми бачимо заклики 
до захисту прав людини та твердження про їх верховенство. 
Заборона масового знищення людей, тобто геноциду, закрі-
плена у цілій низці актів як міжнародного, так і національ-
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ного характеру. Це говорить про важливість людського життя, 
його максимальну захищеність та пріоритетність. В той же 
час, людина не зможе існувати без води, повітря, земельних 
ресурсів, також без живих організмів, тварин, птахів, комах.  
Все це є важливими компонентами взаємозв’язків у природі. 
Очевидно, що від війн, катастроф різних видів, використання 
зброї масового знищення страждає усе навколишнє серед-
овище, включаючи природу і людину. І, якщо захист людини 
здійснюється на достатньому рівні, принаймні, докладно 
прописаний у різних міжнародних актах, то захист природи, її 
збереження та покращення, залишає бажати кращого.

Тотальної шкоди навколишньому середовищу завдає 
екоцид, на запобіганні якому ми б і хотіли зосередиться у цій 
роботі. Цей термін вважається відносно новим у міжнарод-
ному праві, тому вивчення і дослідження його потребує біль-
шої уваги. Загалом, він означає дії, які творять руйнації та спус-
тошення біологічних ресурсів, внаслідок чого страждають 
тварини, рослини і сама людина.

Міжнародно-правові норми, які встановлюють заборону 
екоциду, є на наш погляд дещо несистемним. Дуже часто на 
проблеми екоциду дивляться з гуманітарної точки зору, забу-
ваючи про екологічні аспекти. Проте, події останніх років 
вказують на тенденції, які мають позитивне значення для 
тих, хто виступає за збільшення уваги до проблеми екоциду. 
Наприклад, влітку 2021 року група з 12 юристів виступила за 
доповнення Римського статуту Міжнародного кримінального 
суду додатковою статтею, яка б передбачала відповідальність 
за екоцид [1]. Однак, незважаючи на ці ініціативи, питання 
щодо екологічних аспектів залишається в очах світового спів-
товариства не настільки важливим, в порівнянні з гуманітар-
ними. Міжнародне право продовжує на перший план вино-
сити інтереси людей і категорично відмовляється урівнювати 
важливість обох аспектів. 

Велику проблему встановлення юрисдикції над екоци-
дом становить виникнення суперечок з приводу трактування 
самого поняття «знищення» навколишнього середовища. 
Наприклад, в квітні 2010 року британська юристка Поллі 
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Хіггінс подала пропозицію до Комісії права ООН щодо внесення 
змін до Римського статуту. В цій пропозиції вона визначала 
екоцид як «велике пошкодження, знищення або втрату екосис-
темою певної території, чи то внаслідок дії людини, чи з інших 
причин, до такої міри, що мирна насолода мешканцями цією 
територією була серйозно зменшена» [2]. Проте, це визначення 
важко назвати усталеним серед науковців та політиків, і диску-
сії з цього приводу все ще тривають. Також варто підкреслити, 
що у наведеному визначенні повністю відсутня характерис-
тика суб’єктивної сторони правопорушення. 

Нагадаємо, що наразі Римський Статут, на якому базу-
ється діяльність МКС, надає Суду обмежену компетенцію  
у питаннях захисту природи як окремого важливого аспекту 
нашого життя. Юрисдикція цього суду поширюється лише на 
деякі проблемні випадки завдання шкоди навколишньому 
середо вищу, але все ж в контексті збройних конфліктів. Так, 
на сьогодні до юрисдикції МКС відносять чотири злочини – 
геноцид, злочини проти людства, злочини агресії та військові 
злочини [3]. Таким чином, Міжнародний кримінальний суд 
не повинен контролювати екологічні злочини, і його права  
у цьому питанні досить обмежені. Наразі єдина можли-
вість переслідувати екологічні злочини міститься у статті 8 
Римського статуту, де поверхнево зазначено, що під час війни 
як частина плану чи політики, знищення довкілля може потра-
пити під юрисдикцію МКС і трактуватися як військовий злочин 
[3]. Це є незначним показником захисту природи і на сьогодні 
не має прецедентів у судовій практиці. Однак, якщо міжнарод-
ний злочин був направлений проти людства шляхом знищення 
навколишнього середовища, це надає слідству широкі можли-
вості переслідування злочинців. Отже, якщо буде з’ясовано, 
що гуманітарне знищення відбувалося шляхом руйнування 
навколишнього середовища, Суд матиме більше можливос-
тей у покаранні винних. Якщо ж екоцид став наслідком вико-
ристання певних видів зброї масового ураження, в окремих 
випадках його можна кваліфікувати як порушення законів  
і звичаїв війни. 

Окрім вищезазначеного, існують нюанси, які стосуються 
масштабів нападів. Якщо це буде масштабно і систематично, 
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то такі обставини додадуть аргументів МКС. Звісно, якщо 
для екоциду використовувалась зброя масового ураження, це 
відразу свідчить про серйозність події і є також додатковим 
аргументом на користь позиції Суду. 

Якщо особа все ж буде притягнута до відповідальності 
за злочин проти людства шляхом руйнування довкілля, то 
вимоги визначення суб’єктивної сторони злочину обмежува-
тимуть кількість справ, що підлягали б кримінальному пере-
слідуванню. Справа в тому, що дуже часто антропогенна шкода 
навколишньому середовищу не є бажаним результатом діяль-
ності певних осіб. До прикладу, якщо власники заводу, який 
викидає токсичні відходи у навколишнє середовище будуть 
стверджувати, що не знали про те, що вони чинять злочин і не 
бажали настання наслідків, притягнути їх до відповідальності 
буде досить важко. 

Як ми вже зауважували, на сьогодні точиться багато диску-
сій з приводу того, чи варто включати злочин «екоцид» до 
юрисдикції МКС. Аргументом на користь такого включення 
є те, що захист навколишнього середовища має проводитися 
на міжнародному рівні і стати загальною турботою людства. 
Проте, існують думки, що надати повний обсяг прав з цього 
питання МКС не є вдалим рішенням. Аргументується це тим, 
що при включенні екоциду до компетенції МКС, завдяки 
малому вивченню значення терміну «екоцид», він може доко-
рінно змінити суть інших чотирьох основних злочинів. Слід 
зазначити, що Міжнародний кримінальний суд не є найбільш 
підходящим для розгляду питань захисту навколишнього 
середовища, адже його судді не є досконалими експертами 
з екологічного права. Також, згідно із статтею 25 Статуту, 
бути притягнуті до відповідальності можуть лише конкретні 
особи [3]. Це тягне за собою складність у визначенні винних 
у скоєнні екологічного злочину, так як шкоду можуть чинити 
цілі корпорації. 

Ба більше, усі ці проблеми є нічим, у порівнянні із прак-
тичними обмеженнями. МКС має юрисдикцію лише над  
країнами-учасницями. Але деякі з найбільших країн не підпи-
сали Римський статут, такі як Росія, США, Китай та Індія. В той 
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же час, вони є найбільшими «забруднювачами» навколиш-
нього середовища у світі. Тому, загалом, навряд чи включення 
екоциду до юрисдикції МКС змінить екологічну ситуацію.

Отже, підсумовуючи, зауважимо, що доволі часто випадки 
використання зброї масового знищення призводять до незво-
ротних змін у навколишньому середовищі, аж до повного 
знищення екосистем на певних територіях. Для боротьби  
з цими явищами деякі дослідники пропонують внести злочин 
«екоциду» до переліку діянь, які тягнуть за собою кримінальну 
відповідальність відповідно до Римського статуту МКС. Проте, 
вбачається, що це не стане повним вирішенням вказаної 
проблеми.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС  
В ПОБУДОВІ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ  

ПРАВ ЛЮДИНИ

Велика роль в управлінні суспільством, а саме в доско-
налому використанні та захисті своїх політичних, особис-
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тих, соціально-економічних прав і свобод громадян, їхніх 
інтересів – належить цивільному процесу. Без вагань можна  
сказати – цей вид судочинства забезпечує та зміцнює закон-
ність, відображає в правовій свідомості як громадян, так  
і в посадових осіб не тільки України, але й зарубіжних країн – 
принцип справедливості.

Беззаперечно, зазначений вид юридичного процесу  
в кожній країні має свою специфіку, відмінні риси. У той же час, 
це можуть бути прогалини, що тим самим ускладнює реаліза-
цію прав та обов’язків учасників цивільного процесу, роботу 
судових органів. Порівняльно-правовий аналіз дозволить 
розкрити своєрідність окремих моментів цієї категорії, її інсти-
тутів, норм у правових системах, знайти відмінності, або схожі 
риси. Про діяльність того чи іншого інституту може свідчити 
позитивний чи негативний правовий досвід цивільного судо-
чинства описаних у роботі країн.

Аналізуючи дослідження і публікації з даної тематики варто 
відмітити, що тема порівняльної характеристики цивіль-
ного процесу набрала ролі предмета наукових праць багатьох 
вчених, а окремі їхні аспекти розкрито у роботах таких дослід-
ників: С. Фурса, В. Комаров, Д. Бочарова, В. Масюк, П. Заворотько, 
М. Штефан, М. Гурвич, Н. Зейдер, які розкривали деякі сторони 
зазначеного.

Варто дати визначення поняття порівняльного цивіль-
ного процесу – це дисципліна, що вивчає особливості розгляду 
цивільних спорів у державах різних правових сімей і дозво-
ляє з’ясувати основні тенденції розвитку цивільного процесу 
у світі та визначити напрямки для його вдосконалення  
[3, с. 50]. У дуже неупередженому буквальному сенсі 
Європейське цивільне процесуальне право складається з більш 
ніж сорока національних законів з метою продемонструвати 
загальні принципи і правила [4, с. 48]. Кожний національний 
цивільний процес – це результат прогресу, розвитку конкрет-
ної держави, який відображає особливості її невід’ємних 
складових: історії, культурних і духовних традицій, еконо-
міки, політичної системи, тощо. Порівняння між собою прово-
дяться, бо: зарубіжний досвід традиційно враховується всіма  
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цивілізованими країнами при проведенні правових реформ; 
проблеми, які постають перед суддями, учасниками процесу –  
у більшості країн схожі (перенавантаження судів, відсутність 
розумного правового регулювання судових витрат); погли-
блене вивчення зарубіжного судочинства дає змогу більш 
точно розуміти вітчизняні процесуальні інститути. Тип сучас-
ного цивільного процесу більшості держав виокремлюється 
не тільки на теоретичній основі, але й на практичній. Метод 
порівняння дозволяє виділити окремі правові системи, що 
тісно пов’язані з цивільним процесом. Представники сім’ї 
загального (прецедентного права) є наступними країнами: 
Сполучені Штати Америки, Англія і Австралія; сім’я римського 
права (сім’я цивільного права), такі країни- представники: 
Греція, Нідерланди, Іспанія, Італія, Японія, Франція, Швейцарія; 
правова система скандинавських країн (змішана правова 
система), сюди належать: Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія; 
сім’я мусульманського права: країни Арабського Сходу,  
Африки, Індонезії, Малайзії, у сфері цивільного процесу можна 
виділити також держави колишнього Радянського Союзу, 
цивільне процесуальне законодавство яких має характерні 
риси, та які зарубіжні вчені відносять до держав посткомуніс-
тичного табору. До таких держав, зокрема, належать Україна, 
Російська Федерація, Республіка Білорусь [3, с. 71].

Джерела цивільного процесуального права – це форми 
встановлення і виразу загальнообов’язкових або специфіч-
них правил поведінки, прийнятих або санкціонованих право-
творчими органами держави, що регулюють суспільні відно-
сини, які складають предмет цивільного процесуального 
права [1, с. 100]. На сьогодні, найпоширенішими джерелами 
цивільного процесу виступають кодифіковані нормативні 
акти, окремі закони, в деяких випадках судові рішення або ж 
затверджені на законодавчому рівні форми позовних заяв 
або акти, які здатні регулювати досудовий порядок врегулю-
вання спору. Цивільний процесуальний кодекс (далі – ЦПК)  
є основним джерелом норм цивільного процесуального права 
у країнах романо-германської правової сім’ї, оскільки містить 
норми, що визначають завдання і принципи цивільного 
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процесу, положення загальної частини статичного характеру, 
а також розгорнуті процесуальні регламенти, що відобража-
ють динаміку діяльності суду та інших учасників судочинства. 
ЦПК Німеччини налічує 10 книг, а також має в собі як складові 
елементи – інші закони, що є джерелами цивільного проце-
суального права. ЦПК Франції складається із п’яти книг,  
а він регулює питання судочинства розгляду приватноправо-
вих справ, розгляд справ у судах спеціальної юрисдикції. До 
джерел також ще відносять Закон про правову допомогу мало-
забеспеченим, Закон про судових експертів, і низку декретів.  
ЦПК України наголошує, що цивільне судочинство здійсню-
ється відповідно до Конституції України, ЦПК України та 
Закону України «Про міжнародне приватне право» [5, с. 205]. 

Не менш важливу роль у сучасному цивільному процесі різних 
країн відіграють принципи, на яких він будується. Принципи – 
основоположні засади, на яких здійснюється правосуддя, що 
визначають положення учасників процесу під час розгляду 
справ у порядку цивільного судочинства. ЦПК України прого-
лошує наступні принципи: диспозитивність, принцип рівності 
перед законом та судом, змагальності, здійснення правосуддя 
на засадах поваги до честі та гідності тощо. Фундаментальні 
засади правосуддя дещо відрізняються від українських,  
у державах: Болгарія, Китайська народна Республіка, Латвія. 
Головні принципи зазначаються у цілій низці процесуаль-
них норм, дану ситуацію ми можемо спостерігати в: Іспанії,  
в США – система джерел права у цілому аналогічна системі 
джерел федерального права. Існує загальна частина, де 
містяться інститути, які мають значення для всього процесу 
в цілому, потім розміщено положення щодо окремих стадій 
судочинства. Проте в деталях структура процесуальних актів, 
а тим більше їхній зміст істотно відрізняються. Німеччині, 
Англії, Швейцарії, Швеції, Франції [2, с. 45]. Яскравим прикла-
дом виступають прецеденти та  судові рішення,  що містять 
судові доктрини, які відносяться до категорії англо-амери-
канського загального права, яке часто превалює над статут-
ним правом і, отже, надає більш дієвий вплив на формування 
цивільного процесуального права США [6, с. 11].
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Окремої уваги заслуговує характеристика судових систем. 
Даний вид системи країни налічує собою сукупність судових 
органів, які побудовані за компетенцією (перша, апеляційна 
і касаційна інстанції). Існує два способи побудови системи 
судових органів держави – по вертикалі та горизонталі. Варто 
навести приклад судових систем в порівнянні з Україною.  
У США: існує 94 районних судів першої інстанції, податко-
вий суд, міжнародний торговий суд, федеральний претензій-
ний суд, військовий суд. Апеляційна інстанція налічує 12 судів 
цього рівня, федеральний окружний апеляційний суд, феде-
ральний претензійний суд, суд ветеранів, апеляційний військо-
вий суд, третя інстанція враховує Верховний суд США. У нашій 
країни наступна судова система: суди першої інстанції – місцеві 
загальні, апеляційної інстанції – апеляційні суди, касацій-
ної інстанції – Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних та кримінальних справ і Верховний суд України.

Отже, аналіз правової літератури показав, що структура  
і специфіка цивільного процесу України і названих зарубіжних 
країн дещо відрізняються між собою, і водночас мають деяку 
схожість. Перераховані в роботі критерії порівняння дають 
змогу поринути в теоретичну й практичну частину визна-
ченого виду судочинства. Через поглиблення контактів між 
державами моделюється єдина система джерел цивільного 
процесуального права. Судові системи адаптовані під потреби 
певного суспільства, а їхні негативні й позитивні моменти 
можливо визначити лише за умови комплексного дослідження 
моделі окремої країни.
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ВІДІБРАННІ 
БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ: 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Завжди, не зважаючи на жодні перехідні етапи у розвитку 
сучасної кримінальної юстиції, не варто забувати про дотри-
мання основоположних прав людини. Як правило, невід’ємною 
процесуальною дією під час здійснення кримінального прова-
дження є проведення експертизи, зокрема, судово-медичної 
експертизи. 

За відсутності нормативного визначення, судово-медич-
ною експертизою прийнято вважати здійснюване на підставі 
спеціальних медичних знань дослідження матеріальних 
об’єктів, що містять інформацію про обставини кримінального 
провадження (справи), яке(а) перебуває в провадженні орга-
нів досудового розслідування чи суду. Під час розслідування 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із заподіянням 
тілесних ушкоджень, а також щодо вбивств, зґвалтувань та 
інших злочинів, проводять судово-медичну експертизу. Разом 
з тим, при комплексній експертизі застосовуються медичні,  
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криміналістичні, хімічні, фізичні, технічні та інші методи 
дослідження. На сьогоднішній день суб’єктами здійснення 
судово-медичної експертизи є фахівці державних установ 
судово-медичних експертиз МОЗ України та експерти приват-
них установ, що функціонують на підставі ліцензій, які надає  
МОЗ України.

Різновидом судово-медичної експертизи – є генотипоско-
пічна експертиза, яка уявляє собою процес ідентифікації та 
виявлення взаємозв’язку певних біологічних елементів, що 
досліджуються (слина, кров, піт, сперма тощо) та особи. Задля 
досягнення цілей вказаної експертизи обов’язковою умовою  
є отримання біологічних зразків та їх подальше дослідження.

Генотипоскопічна експертиза в залежності від сфери дослі-
дження (цивільне або кримінальне судочинство) призна-
чається у випадках:

– визначення родинного зв’язку певного кола осіб;
– виявлення справжніх батьків у справах що стосуються 

спірного походження дітей;
– встановлення прямих зв’язків між біологічними мате-

ріалами особи, що вчинила кримінальне правопорушення  
у різних місцях;

– виокремлення факту настання вагітності після зґвалту-
вання, для визначення того, що саме ґвалтівник є біологічним 
батьком дитини;

– потреби встановлення взаємозв’язку між біологічними 
матеріалами (слина, кров, піт, сперма тощо) та конкретною 
особою, ідентифікація таких матеріалів, або виключення 
можливості такого взаємозв’язку тощо [1].

Головною проблемою, що постає перед органами досудового 
розслідування у кримінальному провадженні – є отримання 
біологічних зразків для проведення генотипоскопічної експер-
тизи. У чинному законодавстві, можливість отримання таких 
зразків визначена положеннями статті 245 Кримінального 
процесуального кодексу України [2].

Отримання біологічних зразків може відбуватись:
– на добровільній основі (за власною згодою особи);
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– на примусовій основі (за ухвалою суду при наяв-
ності підстав, зазначених у кримінальному процесуальному 
законодавстві).

Частиною 3 статті 245 КПК України [2] передбачена можли-
вість отримання біологічних зразків у особи в примусовому 
порядку. Аналіз змісту вказаної норми дозволяє стверджувати 
про наявність певних правових невідповідностей у диспозиції. 
Виявлену проблематику отримання біологічних зразків для 
проведення експертизи варто поділити на:

1) нормативні;
2) фактичні.
До нормативних проблем нами віднесені окремі рішення 

Європейського суду з прав людини, на підставі яких суди 
відмовляють у примусовому отриманні біологічних зразків,  
а також відсутність єдиної інструкції щодо дії працівників орга-
нів досудового розслідування й спеціалістів, які залу чаються 
для отримання відповідних зразків. Наприклад:

– рішення ЄСПЛ (справа «Яллох проти Німеччини») [3],  
в основу якого покладено думку, що біологічні зразки людини 
можуть бути отримані без її згоди, лише тоді – коли відібрання 
таких зразків не здійснюється з метою збирання доказів для 
обвинувачення відповідної особи, що надає зразки;

– рішення ЄСПЛ (справа «Функе проти Франції») [4], яким 
передбачається неможливість здійснення примусового отри-
мання біологічних зразків з метою покладення цього доказу 
в основу обвинувачення щодо особи, від якої отримуються 
відповідні зразки;

– рішення ЄСПЛ (справа «X та Y проти Нідерландів») [5] 
містить позицію, що на основі статті 8 Європейської Конвенції 
захисту прав людини та основоположних свобод фізична недо-
торканність особи (що відноситься до поняття «приватне 
життя») не може бути порушена у зв’язку із обов’язковим 
медичним втручанням.

Проте, проблеми нормативного характеру випливають 
у першу чергу із фактичних проблем забезпечення отри-
мання біологічних зразків для експертизи у кримінальному 
провадженні. Під фактичними проблемами, слід розуміти  
матеріально-технічне та методологічне забезпечення порядку 
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отримання таких зразків. Дійсно, певні примусові заходи, що 
застосовуються сьогодні при отриманні біологічних зразків 
для експертизи, а саме фізичний та психологічний вплив на 
особу, можуть визнаватися як приниження честі й гідності 
особи та як певний вид катування.

Метою дослідження вищезазначених рішень ЄСПЛ є пошук 
шляхів вирішення зазначеної проблеми та їх нормативне  
закріплення щодо створення нових засобів і методів отриман - 
ня біологічних зразків у особи під час здійснення криміналь-
ного провадження, які б не пригнічували її честь та гідність.

Сучасна криміналістична наука створює усі умови для 
формування медико-технічних засобів, що сприяли б органам 
досудового розслідування та відповідним спеціалістам отри-
мувати біологічні зразки для експертизи.

Отже, задля уникнення отримання недопустимих доказів 
під час розслідування кримінальних правопорушень, законо-
давець повинен звернути свою увагу на процесуальні, кримі-
налістичні та етичні проблеми отримання біологічних зразків 
для проведення експертизи у кримінальному провадженні.
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МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ З ДЕОФШОРИЗАЦІЇ  
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ  

СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Метою реєстрації та використання офшорних компа-
ній завжди було й залишається вирішення широкого кола 
проблем. Протягом останніх років, починаючи з 2013 року, 
внаслідок глобальної тенденції до протидії офшорам як  
з боку розвинених країн, так і з боку країн, які розвиваються, 
однією з найбільш актуальних проблем постає питання збере-
ження можливості податкового планування для оптимізації 
та зменшення оподаткування. Водночас, необхідно констату-
вати, що незважаючи на наявність значних наукових праць  
у сфері міжнародного податкового права, проблеми, пов’язані  
з деофшоризацією в країнах Східної Європи, як одного з векто-
рів їхнього розвитку, залишаються поза увагою науковців.

У 2013 році, за ініціативою країн G20, Організація еконо-
мічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) розробила 
проект «Розмивання податкової бази й виведення прибутку 
з-під оподаткування» (Base Erosion and Profit Shifting, далі – 
BEPS), основним завданням якого є боротьба з виведенням 
прибутку компаній у зони з низькими податками. План BEPS 
також покликаний сприяти покращенню обміну інформацією 
між державами, зокрема, щодо кінцевих бенефіціарних власни-
ків офшорних компаній.

План BEPS містить 4 мінімальні стандарти, якими є шкід-
ливі пільгові режими (крок 5), запобігання зловживанню 
угодою про уникнення подвійного оподаткування (крок 6), 
обмін інформацією між державами (крок 13) та вдоскона-
лення чинних угод про уникнення подвійного оподатку-
вання (крок 14) [1], впровадження яких надасть можливість 
державі контролюючої особи виявляти та оподатковувати 
прибутки, отримані з офшорних компаній. Усього план BEPS  
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передбачає 15 кроків для протидії агресивному податковому 
плануванню – деофшоризації. 

За визначенням Захарова О.С. деофшоризація – це процес, 
який являє собою проведення державою комплексу заходів  
у законодавчій, правозастосовній та інформаційній галузях 
для зниження або виключення внаслідок залученості в наці-
ональний господарський обіг резидентів під виглядом інозем-
них осіб або з використанням іноземних правових конститу-
цій, які переважно переслідують незаконні або недобросовісні 
цілі [2].

Станом на сьогодні до плану BEPS приєдналися, зокрема, 
такі країни-члени ОЕСР: Греція, Естонія, Латвія, Литва, Польща, 
Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія. Іншими країнами 
Східної Європи, які приєдналися до плану BEPS є Албанія, 
Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, 
Північна Македонія, Росія, Румунія, Сербія, Україна, Хорватія, 
Чорногорія [3].

Останнім 15 кроком плану BEPS є Багатостороння конвенція 
про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, 
з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виве-
денню прибутку з-під оподаткування (Multilateral Instrument, 
далі – MLI). MLI була розроблена ОЕСР у якості інструменту 
для внесення змін до двосторонніх міжнародних договорів про 
уникнення подвійного оподаткування [4].

Країнами Східної Європи, які підписали та ратифікували 
MLI, зокрема, є Албанія, Боснія і Герцеговина, Греція, Грузія, 
Естонія, Латвія, Литва, Польща, Росія, Сербія, Словаччина, 
Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія та Чехія. До переліку 
країн, які станом на сьогодні лише підписали MLI, відносяться 
Болгарія, Вірменія, Північна Македонія та Румунія [5].

Деофшоризація, як один з векторів розвитку країн Східної 
Європи, зумовлена необхідністю виведення економіки цих 
країн з тіні та наповнення державних бюджетів шляхом стяг-
нення податків з суб’єктів підприємницької діяльності та 
бізнесу загалом. У зв’язку з цим, вбачається, що результа-
том деофшоризації повинна стати втрата попиту на реєстра-
цію та використання офшорних компаній з метою оптимізації 
оподаткування, адже податкове планування перестане бути 
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прибутковим для бенефіціарів у зв’язку з необхідністю сплати 
податків та щорічного подання звітності в державі контролю-
ючої особи.

Вбачається, що для розвинених країн створення офшор-
них компаній розглядається як легальний спосіб ухилення від 
сплати податків. Водночас резиденти країн, які розвиваються, 
вимушені використовувати офшори для податкового плану-
вання, управління та мінімізації можливих ризиків, пов’язаних 
з підприємницькою діяльністю, захисту та збереження свого 
майна, зокрема, від рейдерства, з метою подальшого спадку-
вання активів нащадками.

Також необхідно констатувати, що бізнес-міграція та відтік 
іноземних інвестицій можуть стати наслідком цілеспрямо-
ваних дій вищевказаних країн, направлених на боротьбу  
з ухиленням від оподаткування та протидію офшорам. Крім 
того, навряд чи вдасться повністю заборонити можливість 
реєстрації та використання офшорних компаній.

Натомість, створення країнами Східної Європи сприятли-
вого інвестиційного клімату, який полягатиме в спрощенні 
податкових правил, зменшенні податкового навантаження, 
лібералізації валютного ринку, забезпеченні здорової конку-
ренції, розробленні спеціальних та ефективних інструментів 
та механізмів для забезпечення корпоративної безпеки бізнесу 
та захисту активів з боку державних органів, дасть можливість 
розвинути національну економіку та наповнити її фінансо-
вими ресурсами шляхом залучення інвесторів.

Підсумовуючи вищевикладене, можемо констатувати, що 
міжнародні тенденції з деофшоризації матимуть як пози-
тивний, так і негативний вплив на розвиток держав Східної 
Європи. Необхідно досягти справедливий баланс між інтере-
сами суб’єктів підприємницької діяльності та бізнесу загалом 
та державами Східної Європи.
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ  
У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ЯК ОДИН  
ІЗ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ  

ПРАВ ГРОМАДЯН

Зважаючи на стан довкілля як в Україні, так і у світі зага-
лом зростає роль та значення громадського контролю в галузі 
охорони навколишнього природного середовища. Як спра-
ведливо зазначає О. Б. Федоровська, це пов’язане із загаль-
ними процесами демократизації в суспільстві, зростання ролі 
громадськості в обговоренні та прийняті екологічно важли-
вих рішень, у першу чергу тих, що стосуються прав громадян, 
підвищення загальної уваги до питань гарантування екологіч-
них прав [1, c. 115].

Важливість вказаного правового інституту підтверджує 
велика кількість міжнародних актів, які регламентують участь 
громадськості у прийнятті рішень, здатних вплинути на стан 
довкілля, зменшити екологічні ризики і загрозу настання 
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екологічної шкоди. Найбільш повним і детальним міжнарод-
ним актом, що регулює громадський контроль у сфері охорони 
навколишнього природного середовища є Оргуська конвен-
ція. У ст. 6 цієї конвенції передбачено участь громадськості  
у прийняті рішень з конкретних видів діяльності, які можуть 
суттєво впливати на стан довкілля [2, c. 111]. 

Участь громадян України у здійсненні контролю за дотри-
манням екологічного законодавства певною мірою є реаліза-
цією їхнього конституційного права на безпечне для життя та 
здоров’я довкілля (ст. 50 Конституції України) [3]. 

Як вид екологічного контролю громадський контроль  
у сфері охорони навколишнього природного середовища 
характеризується специфічними ознаками за суб’єктом здій-
снення, об’єктом і предметом [4, c. 130]. 

Особа, яка виявила бажання стати громадським інспектором 
повинна досягнути повноліття і мати досвід природоохорон-
ної роботи. Призначаються громадські інспектори Головним 
державним інспектором України з охорони навколишнього 
природного середовища та головними державними інспек-
торами з охорони навколишнього природного середовища 
відповідних територій після співбесіди та підтвердження своїх 
знань з основ природоохоронного законодавства. Окрім цього, 
громадський інспектор повинен пройти навчання з питань 
здійснення інспекційних перевірок, складання за їх резуль-
татами матеріалів (актів та протоколів про адміністративні 
правопорушення) та інструктаж з техніки безпеки. Потім його 
прикріплюють до відповідного підрозділу Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів України або за державним інспекто-
ром з охорони навколишнього природного середовища.

Варто зазначити, що регламентація діяльності громад-
ських інспекторів в радянський період належала до повно-
важень громадських організацій [5, c. 231]. На сьогодні  
у законодавстві це не передбачено. Водночас встановле-
ний чинним законодавством порядок затвердження громад-
ських інспекторів з охорони довкілля органами державного 
екологічного контролю суперечить правовій природі громад-
ського контролю, надаючи йому залежного від держави  
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«допоміжного» статусу [5, c. 231]. Право на формування, готу-
вання і затвердження громадських інспекторів з охорони 
довкілля, як вважає науковець, повинні отримати громадські 
організації. 

Не погоджуючись з таким твердженням, необхідно наголо-
сити, що громадські організації не позбавлені права здійсню-
вати екологічний контроль за підприємствами, організаціями 
та установами. Вважаємо, що норма про підготовку громад-
ських інспекторів громадськими організаціями швидше зумо-
вила б зловживання з боку підприємств, які конкурують, 
оскільки, дала б їм можливість скеровувати через громадські 
організації до своїх конкурентів інспекторів. Як видається, 
теперішнє правове регулювання громадського контролю, 
що здійснюється на національному та міжнародному рівні, 
всіляко сприяє утвердженню базових принципів цього виду  
контролю в галузі охорони довкілля. Зокрема, призначення 
громадських інспекторів на конкурсній основі сприяє прозо-
рості їх обрання, залученню широких верств населення до 
громадської контрольної діяльності. Перевірка у особи, яка 
вирішила стати громадським інспектором знань у сфері приро-
доохоронного законодавства шляхом співбесіди сприяє підви-
щенню професіоналізму громадського контролю.

Законодавчі засади здійснення громадського екологіч-
ного контролю визначені нормами Положення про громад-
ських інспекторів з охорони довкілля [6]. Відповідно до п. 1 
Положення громадські інспектори мають право: брати участь 
у проведені перевірок додержання підприємствами, устано-
вами організаціями всіх форм власності та громадянами вимог 
природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки 
та використання природних ресурсів, які здійснюють органи 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, інших 
державних органів; проводити рейди та перевірки і складати 
акти перевірок; складати протоколи про адміністративні 
правопорушення при виявлені порушень природоохоронного 
законодавства і подавати їх відповідному органу Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів для притягнення 
винних до відповідальності; доставляти осіб, які вчинили 
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порушення екологічного законодавства до органів місцевого 
самоврядування, органів виконавчої служби та штабів громад-
ських формувань з охорони громадського порядку і держав-
ного кордону, якщо особу порушника не може бути встанов-
лено на місці порушення; перевіряти документи на право 
використання об’єктів тваринного світу, зупиняти транспортні 
(у т. ч. плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних 
засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та 
інших предметів тощо [6].

Серед передбачених в законодавстві способів здійснення 
громадського контролю в сфері охорони навколишнього 
природного середовища досить часто використовується 
словосполучення «брати участь» (наприклад, п. «а» ст. 36 
Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» [7], п. 1 Положення про громадський інспекторів 
з охорони довкілля [6]). Вживаючи словосполучення «брати 
участь» законодавець тлумачить громадський екологічний 
контроль як діяльність із нагляду за збереженням навколиш-
нього природного середовища, що здійснюється із залученням 
громадян. Водночас, зміст цього виду екологічного контролю 
полягає не лише в участі громадян у діяльності з контролю за 
станом довкілля, але й у їх особистій громадській активності та 
вияві ініціативи на здійснення заходів із виявлення та запобі-
гання негативного впливу на довкілля. 

Ефективному здійсненню громадського контролю пере-
шкоджає розпорошеність правових норм у різних нормативно-
правових актах. На сьогодні громадський контроль у галузі 
охорони навколишнього природного середовища підпадає під 
регламентацію декількох відомчих нормативних актів, прийня-
тих у 2002 році Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів (Положення про громадських інспекторів з охорони 
довкілля) , Держкомлісгоспом України (Положення про громад-
ських мисливських інспекторів) . Для повної обізнаності грома-
дян із правами та можливостями здійснення громадського 
контролю, їм необхідно вивчити близько п’ятдесяти норма-
тивних актів . Більшість норм у цих актах (особливо у законах 
та кодексах) мають загальний характер, або є відсильними до 
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галузевого законодавства. Крім цього, вони написані мовою 
важкою для розуміння особам, які не мають юридичної освіти. 
Очевидно необхідно систематизувати норми, що регулюють 
цей вид екологічного контролю. Лише в цьому випадку участь 
громадськості у природоохоронних заходах буде максимально 
дієвою.
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СЕКЦІЯ № 5 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ  

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ ЛЮДИНИ

Акіменко Юлія Юріївна
к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права 

Національного університету «Одеська юридична академія»

РЕФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ЗА УГОДОЮ  
ПРО АСОЦІАЦІЮ

В Україні відбуваються безпрецедентні за своїм змістом 
процеси, пов’язані з системною трансформацією. Важливою 
складовою частиною цих змін є становлення і розвиток відпо-
відних нових умов правових інститутів. Серед них, безумовно, 
центральне місце займає приватне право, як система, що відо-
бражає і забезпечує реалізацію фундаментальних цінностей, 
на яких має ґрунтуватися сучасне громадянське суспільство. 
Через існування у радянські часи системи, що заперечувала 
суспільну цінність захисту приватного інтересу окремих осіб 
та їх об’єднань, були витіснені приватні засади, таким чином 
приватне право протягом життя декількох поколінь людей 
випало не тільки з системи дії позитивного права, але  
і не відбивалося в правосвідомості. 

Відродження в Україні приватного права поставило задачу 
надолужити в досить короткі історичні терміни згаяне за 
багато десятиліть, але це неможливо здійснити в умовах 
правового вакууму в цій галузі вітчизняної юриспруденції, 
спираючись виключно на власні правові традиції і реально 
наявний досвід. Приватне право являє собою феномен загаль-
нолюдської культури, що відображає певний рівень розвитку 
суспільства. Тому для того, щоб створити національну систему 
нормативного регулювання, що відповідає сучасним потребам, 
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слід усвідомлено і критично скористатися знаннями і досві-
дом, накопиченими в країнах, де приватне право у всьому його 
різноманітті завжди було присутнє як об’єктивний елемент 
розвитку суспільства. 

На відміну від України, зокрема, в Європі, коли в результаті 
прийняття цивільних і торгових кодексів з’являлося націо-
нальне приватне право, сьогодні під впливом процесів глоба-
лізації економічного життя національні чинники розвитку  
в окремих державах правових інститутів, пов’язаних в першу 
чергу з економічним оборотом, вже не роблять настільки 
значного впливу на зміст відповідних правових норм. На 
підставі чого з’являється тенденція до виявлення і формулю-
вання транснаціонального змісту норм, які повинні забезпечу-
вати економічний оборот в єдиному економічному просторі. 
Підтвердженням цього є процес «європеїзації» договірного 
права в рамках Європейського союзу, тобто поява приватно-
правових норм, джерелом яких є рішення органів Союзу. 

Розвиток та функціонування приватного права ЄС в цілому 
виглядає як досить суперечливий процес; сприймається дуже 
неоднозначно як різними органами Союзу, так і державами-
членами. На цей процес накладають свій відбиток особливості 
структури і функціонування Європейського союзу, розподіл 
компетенції між його органами, закріплені міжнародно-право-
вими актами.

Однак, незважаючи на дискусійний характер приватного 
права ЄС здійснюється уніфікація договірного права на євро-
пейському рівні, за допомогою прийняття відповідними орга-
нами ЄС нормативних актів (директив), в силу яких держави-
члени повинні були здійснити заходи щодо зміни свого 
національного приватного права відповідно до змісту євро-
пейських актів. Зазначеним способом усувалися перешкоди, 
що випливали з відмінностей в праві окремих держав, для 
досягнення головної мети ЄС, а саме створення єдиного еконо-
мічного простору.

Використання зазначеного методу уніфікації права 
призвело до появи в національному законодавстві держав – 
членів ЄС досить значного числа однакових правових норм, 
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що відносяться до регулювання договірних відносин, в основ-
ному забезпечують захист споживача, а також спрямова-
них проти обмежень конкуренції. Можливість приймати  
матеріально-правові норми приватного права прямої дії, 
зокрема про договори, не була передбачена з самого початку 
в Римському договорі про створення ЄЕС. У наступних актах, 
що становлять правову основу діяльності ЄС, в основному мова 
йшла про компетенцію щодо вжиття заходів до зближення 
законодавства держав-членів, що відноситься до договірних 
відносин. 

Сьогодні найважливішою подією в процесі «європеїза-
ції» приватного права можна назвати підготовку та опублі-
кування на початку 2008 р документа, який був підготов-
лений зазначеними дослідницькими групами, під назвою 
«Проект загальної довідковою схеми» (Draft Common Frame of  
Reference – DCFR). Проект за своїм змістом містить норма-
тивні правила і принципи, які стосуються не тільки до загаль-
них положень про договори, до договору купівлі-продажу, але 
також включає в себе норми про оренду, про договори про 
надання послуг, особливо будівельних, про договір зберігання, 
про інжинірингових, інформаційних, консультаційних, медич-
них послугах.

Окремі частини цього документа містять норми про дого-
вір доручення, торговому представництві, комерційної конце-
сії (франчайзинг) і дистриб’юторських угодах, про надання 
послуг із забезпечення особистої безпеки, а також норми, які 
стосуються недоговірних зобов’язань, зокрема до ведення 
чужих справ без доручення, а також до зобов’язань з делікту  
і безпідставного збагачення.

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС має стати значним 
кроком у процесі поглиблення співпраці сторін, адже доку-
мент відводить першорядну роль гармонізації законодавства 
України з правом Союзу. Зокрема, згідно з текстом Преамбули 
зближення законодавства пов’язується із процесом реформ 
в Україні, чим, відповідно, заохочуються економічна інтегра-
ція. Угода про асоціацію приділяє особливу увагу гармоніза-
ції не тільки чинного, а й майбутнього законодавства України 
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з правом ЄС, розглядаючи цей процес як важливу умову  
зміцнення економічних зв’язків між сторонами; поступової 
інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС; завершення 
переходу країни до функціонування ринкової економіки.

Важливо, що гармонізація українського законодавства  
з правом Євросоюзу шляхом приєднання до міжнародних стан-
дартів може поширюватися також на сектори, співпраця в яких 
не передбачається положеннями УА. Це стосується насамперед 
сфери приватного права, господарського права, трудових та 
соціальних відносин, тощо.

Бігняк Олександр Валентинович
д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного  

та європейського права 
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВО СПРАВЕДЛИВОСТІ  
В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Аналіз міжнародної судової практики показує, що в бага-
тьох випадках Суд, замість того, щоб заявляти, що він засто-
совує принципи справедливості, посилається на конкретний 
принцип, не згадуючи його походження з права справедли-
вості. Таким чином, Суд може говорити про добросовісність, 
зловживання правом, естоппель, пропорційність тощо. 

При застосуванні принципу справедливості переваги  
є очевидними: при винесенні судового рішення він збільшує 
шанси наближення закону до справедливості, що є однією  
з основних цілей будь-якої правової системи. Це дозволяє адап-
тувати норму до індивідуальних справ і запобігти несправед-
ливість, яка виникає через загальність права і неможливість 
при розробці норми заздалегідь передбачити всі можливі ситу-
ації, які можуть виникнути. 

У процесі правозастосування, як в Україні, так і за її межами, 
звичайне співвідношення права і справедливості є одним із 
давніх питань, з яким доводиться стикатися кожній правовій 
системі. 
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Нерідко в нормах міжнародного права можна знайти вирази, 
які відсилають суд до міркувань справедливості, наприклад: 
«добросовісність», «доречний», «розумний», «адекватний». 
При оцінці доцільності або розумності певної поведінки відпо-
відні критерії, які повинні використовуватися, відносяться до 
сфери справедливості.

Цікаво, що, хоча в нормах міжнародного права збільшилася 
кількість посилань на поняття справедливості як в lex lata, так 
і в de lege ferenda, зменшилася кількість випадків, коли трибу-
нали були прямо уповноважені приймати рішення у справі 
відповідно до принципу справедливості.

З теоретичної точки зору посилання судді або арбітра 
на справедливість без спеціального дозволу – це, звичайно, 
найцікавіше запитання. Кілька рішень, прийнятих в останні 
роки, ґрунтувалися, принаймні частково, на поняттях неупере-
дженості або в цілому обговорювали питання про можливість 
застосування справедливості. У Справі, пов’язаній з відведен-
ням води з Маасу (Нідерланди проти Бельгії, 1937 р.), суддя 
Менлі Отмер Хадсон в своїй часто цитованій індивідуаль-
ній думці висловив ідею про те, що Суд може посилатися на 
справедливість, навіть якщо сторони не уповноважили його 
приймати рішення ex aequo et bono: «Те, що широко відомо як 
принципи справедливості, довгий час вважалося частиною 
міжнародного права і як таке часто застосовувалося міжна-
родними трибуналами» [1]. У своєму Статуті Суд прямо не 
уповноважений застосовувати справедливість на відміну від 
закону. Стаття 38 Статуту прямо наказує застосування «загаль-
них принципів права, визнаних цивілізованими народами»,  
і справедливість займає міцне місце в правовій системі більш 
ніж в одній країні. Визнання Судом справедливості як частини 
міжнародного права жодним чином не обмежується наданими 
йому особливими повноваженнями вирішувати справу ex aequo 
et bono, якщо сторони згодні з цим. Отже, слід зробити висно-
вок, що відповідно до статті 38 Статуту Суд має певну свободу 
розглядати принципи справедливості як частину міжнарод-
ного права, яке він повинен застосовувати.

Саме, для більш чіткого розуміння ролі справедливості 
науковці вивели концепцію справедливості і визначили три 
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способи її застосування в міжнародних судових органах: infra 
legem, praeter legem і contra legem. Справедливість infra legem 
відноситься до права суду вибирати одне з декількох можли-
вих тлумачень закону для досягнення найбільш справедли-
вого результату, в той час як справедливість praeter legem 
відноситься до використання справедливості для заповнення 
прогалини в законі – справедливість contra legem – це викорис-
тання справедливості в відступ від закону. 

Такі способи застосовувалися і при прийнятті рішень 
Міжнародного суду про делімітацію кордону між Малі і Буркіна-
Фасо (1986 р.), де заява суду обмежувалася infra legem, а саме 
тієї частини справедливості, яка слугує для тлумачення закону 
і застосування його до конкретної справи. 

Ex aequo et bono може фактично належати до будь-якої 
з трьох альтернатив та відрізняється від них тим, що не 
обов’язково має бути пов’язане з судовими міркуваннями. За 
словами Бінь Чена, рішення ex aequo et bono може ігнорувати 
закон заради доцільності, тоді як рішення, засноване на спра-
ведливості contra legem, ігнорує тільки букву закону, а не його 
дух [2, c. 189]. Вищезазначені категорії розрізняються як ступе-
нем відступу від верховенства права, так і ступенем дискре-
ційних повноважень трибуналу. Посилання на справедливість 
infra legem можливе при встановленні верховенства закону 
(справа Адміністративного трибуналу МОП, 1956 р.), справед-
ливої відсоткової ставки після встановлення права (Справа 
Вімблдону, 1923 р. [3]). 

Praeter legem (Справа про протоку Корфу (1949 р.) проти 
Сполученого Королівства і Албанії стосовно шкоди, завданої 
британським військовим кораблям, які проходили транзи-
том через протоку. Заявляючи про відповідальність Албанії за 
шкоду, Суд зазначив: «Такі зобов’язання [попереджати іноземні 
кораблі про небезпеки] засновані ... на певних загальних  
і загальновизнаних принципах, а саме: елементарних мірку-
ваннях гуманності ...; принципі свободи морського сполучення; 
та зобов’язанні кожної держави не дозволяти свідомо вико-
ристовувати свою територію для дій, що суперечать правам 
інших держав...». Це посилання на «елементарні міркування 
людяності» носить справедливий характер, однак воно не було 
єдиною підставою для вирішення справи.
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Питання справедливості praeter legem підіймалося 
Міжнародним Судом й при вирішенні Справи про делімі-
тацію континентального шельфу і виключних економіч-
них зон України і Румунії в Чорному морі, в рамках якої Суд 
почав розгляд з проведення тимчасової рівновіддаленої лінії 
між узбережжями Румунії та України [4]. Хід справи передба-
чав встановлення факторів, що вимагало коригування або 
зміщення тимчасової рівновіддаленої лінії з метою досягнення 
справедливого рішення, з тим щоб тимчасова рівновіддалена 
лінія не призводила до несправедливого результату у зв’язку  
з явною нерозмірністю між співвідношенням довжини відпо-
відних берегових ліній і відповідним морським районом кожної 
держави щодо делімітаційної лінії. На думку Міжнародного 
Суду, вважати острів Зміїний відповідною частиною узбережжя 
рівнозначно привнесенню стороннього елемента на україн-
ську берегову лінію. Наслідком цього була б зміна географії 
в судовому порядку, чого не допускає ані право, ані практика 
морської делімітації. У зв’язку з цим Суд прийняв рішення щодо 
неприйнятності врахування острова Зміїний як вихідної точки 
для побудови тимчасової рівновіддаленою лінії між Румунією 
та Україною [5, c. 332–334].

Думки щодо того, чи вимагає рішення praeter legem спеці-
ального дозволу, розходяться. Луї Зон, схоже, має на увазі, що 
такий дозвіл є необхідним [6, c. 279]. З іншого боку, Ф. Кастберг 
і М. Хабіхт вважають, що спеціального дозволу не потрібно [7]. 
Ймовірно, це питання не має великого практичного значення.

Ретельний аналіз міжнародної судової практики пока-
зує, що в багатьох випадках Суд, замість того, щоб заявляти, 
що він застосовує принципи справедливості, посилається на 
конкретний принцип, не згадуючи його походження з права 
справедливості. 

Посилання на конкретне правило справедливості може 
викликати меншу тривогу або критику, ніж загальне поси-
лання на широке поняття справедливості. Більш того, в деяких 
випадках ці конкретні принципи справедливості також можуть 
розглядатися як «загальні принципи права, визнані цивілізо-
ваними народами» і як частина позитивного міжнародного 
права.
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Принцип пропорційності виникає з того факту, що спра-
ведливість – це не арифметична рівність, а рівність у відно-
шенні і пропорційності – аспект, підкреслений відмінністю між 
вирівнюючою справедливістю і справедливістю розподільчою. 
Принцип пропорційності був керівною ідеєю, зокрема, в питан-
нях, пов’язаних з розподілом природних ресурсів, наприклад, 
води. У Справах про континентальний шельф Північного моря 
(1969 р.) одним з елементів, врахованих Судом, була необхід-
ність певної пропорції між площею шельфу і протяжністю узбе-
режжя. У більш пізніх справах про делімітацію континенталь-
ного шельфу Суд повинен був розглянути питання про те, які 
фактори слід брати до уваги при застосуванні принципу пропо-
рційності, а також про відносну значимість цього принципу 
серед інших використовуваних критеріїв.

Щоб підвищити ймовірність об’єктивності та однаковості  
в застосуванні справедливості, можна використовувати кілька 
засобів. 

І останнє, але не менш важливе: суд при винесенні 
рішення відповідно до принципів справедливості, не повинен 
занадто сильно відмовлятися від правових норм. Як заявив 
Міжнародний суд у Справі про континентальний шельф Лівії 
/ Мальти (1985 р.), «таким чином, справедливість, джерелом 
якої є рівність, є не абстрактною справедливістю, а справед-
ливістю відповідно до верховенством права; це означає, що її 
застосування повинно демонструвати послідовність і певний 
ступінь передбачуваності». 
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ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ:  
ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Сьогодення України знаходиться на етапі постійної транс-
формації законодавства, клопітливого пошуку тієї самої 
ідеальної моделі системи правосуддя та правозастосування 
, яка б відповідала усім реаліям теперішнього часу та яка  
б найкраще спрацьовувала в правових механізмах. Зарубіжний 
досвід у призначення покарання є важливим для станов-
лення інституту покарання в Україні, тому існує необхідність 
розглянути деякі питання. Неможливо не погодитись з думкою  
М.В. В’юника, який зазначає, що система покарань, яка запро-
ваджена в Україні є найбільш диференційованою порівняно  
з системами покарань інших європейських держав [1]. 

Указом Президента України № 584/2019 від 7 серпня  
2019 р. «Питання Комісії з питань правової реформи» [2]  
у складі згаданої комісії створена робоча група з питань 
роз витку кримінального права. Результатом роботи вказаної 
комісії є проект нового Кримінального кодексу України, який 
запроваджує зовсім новий підхід до призначення покарання 
за сукупністю кримінальних правопорушень та сукупністю 
вироків. За основу була взята американська модель методом  
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абсолютного складання покарань. Першої реакцією правової 
спільноти була бурхлива та неоднозначна, виражалися побою-
вання щодо «застарілої англосаксонської» схеми призначення 
остаточного покарання у вигляді 50, 100 та 200 років тощо. 
Але, розробники проекту звернули увагу на вказаний недо-
лік – встановлена верхня межа, коли покарання певної катего-
рії (відповідного ступеня) не може перевищувати строк, вста-
новлений для даного виду кримінального правопорушення. 
Граничною межею для призначення покарання у вигляді 
позбавлення волі від тепер запропоновано не більше 30 років. 
Покарання у вигляді довічного позбавлення волі також зали-
шилося в системі покарань нового кодексу.

Але, що саме цікаве, у США, досвід яких ми постійно намага-
ємося перейняти, вказаний підхід дуже критикують. У право-
вій системі співіснують федеральна правова система і система 
штатів (так званий «правовий дуалізм»). Федеральне кримі-
нально-процесуальне, як і все американське, право становить 
сукупність норм як писаного, так і неписаного права [3]. На 
континентальній території США діє федеральна судова система, 
50 різних судових систем в штатах і судова система федераль-
ного округу Колумбія (м. Вашингтон), а також окружні суди 
на трьох територіях на Віргінських островах, Гуам і Північних 
Маріанських островах. 

Є. Полянський зазначив, що кримінально-правова доктрина 
США існує на концептуальному рівні і має широке функціо-
нальне призначення, зважаючи на недостатність регулятивних 
можливостей законодавства, яке є фрагментарним, крім того, 
саме правова доктрина є тією інтегруючою силою, яка здатна 
утримувати разом щонайменше 53 окремі системи криміналь-
ного законодавства США [4]. 

Незважаючи на «ідеальність» правової системи призна-
чення покарання в США до сьогоднішнього моменту амери-
канська правова спільнота проживає та запроваджує удоско-
налення вказаного інституту. Так, прецеденти відповідно 
справи United States v. Blakely і United States v. Booker [5] змінили 
статус Інструкцій з призначення покарань з обов’язкового на 
консультативний. Верховний Суд США пішов проти політичної 
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волі Конгресу і відновив право суддів на використання naturalis 
ratio при визначенні покарання. Слід зазначити, що вказаний 
відступ фактично відобразився на судах штатів. На федераль-
ному рівні застосування Інструкції де-факто є обов’язковим. 

Кримінально-правова доктрина США вбачає в рецидиві 
злочинної поведінки найбільшу загрозу для суспільства, яка 
може бути усунена лише ізоляцією злочинця від нього. Цей 
принцип чітко прослідковується в так званому «правилі трьох 
помилок» – конструкції, яка знайшла своє відображення як 
в федеральному, так і в локальному заонодавстві. Так, у разі 
засудження особи за третій умисний злочин, до неї мало бути 
застосовано довічне поз бавлення волі, незалежно від тяжко-
сті та караності вчиненого злочину. Крім того, в деяких штатах 
(наприклад Каліфорнії), в разі вчинення рецидиву злочину 
розмір покарання, передбаченого санкцією, подвоювався 
(принцип так званого «Правила двох помилок») [6]. 

Вся ця система дала збій ще в 90-х, коли було звільнено 
більша кількість злочинців, що в свою чергу призвело до 
сплеску хвилі злочинності. 

На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли за вчинення, 
наприклад, декількох епізодів крадіжки обвинувачений може 
отримати максимальний строк покарання, тоді зараз суди 
частіше застосовують принцип поглинання покарань. Тобто 
замість застосування превенції вчинення кримінальних право-
порушень, ми переходимо на стежку штучного усунення 
злочинців методом тримання їх максимально довше у місцях 
позбавлення волі. 

Концепція нового кодексу направлена на спрощення та 
удосконалення роботи правосуддя в Україні. Але, враховуючи 
ситуацію на сьогоднішній день при призначенні покарань, 
суди, так би мовити, нехтують наявності пом’якшуючих обста-
вин, практика склалася так, що суди нашої держави мають 
обвинувальний нахил, а тому запровадження система абсо-
лютного складання покарань при сукупності кримінальних 
правопорушень, навіть з існуванням граничної межі, призведе 
до всецілого поглиблення в кризу протидії злочинності  
в Україні. 
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ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

В СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Створення ринкової економіки та розбудова правової демо-

кратичної держави докорінно змінили соціально-економічні 
відносини в Україні, роль і значення багатьох соціальних  
і правових інститутів. Сказане безумовно стосується й інсти-
туту адміністративної відповідальності.

Потрібно відзначити, що правопорушення у сфері регулю-
вання економічної конкуренції мають підвищену суспільну 
шкідливість. Їх скоєння загрожує як економічній безпеці 
України в цілому, так й інтересам великої кількості споживачів 
товарів й послуг та економіки країни загалом, так як усклад-
нює створення конкурентного середовища у державі. У зв’язку 
із цим, першочерговим завданням є удосконалення механізму 
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виявлення та припинення порушень у сфері реалізації держав-
ної конкурентної політики, а також притягнення до відпові-
дальності винних осіб за їх скоєння. 

Аналіз наукових досліджень у цій сфері, а також практики  
в сфері захисту економічної конкуренції, статистики право-
порушень свідчить про те, що проблема відповідальності за 
порушення законодавства не тільки не втратила своєї актуаль-
ності, а навпаки відчувається нагальна потреба у продовженні 
та активізації її дослідження.

Зокрема, підтверджує дану тезу і аналіз щорічних звітів 
Антимонопольного комітету України за 2014–2020 роки. Цей 
аналіз дає можливість виявити динаміку порушень антимо-
нопольного законодавства. Протягом 2014 року АМКУ припи-
нив 5,3 тисячі порушень конкурентного законодавства. Були 
накладені штрафи на суму 0,1 млрд грн, а сплачено штра-
фів та пені до держбюджету на суму 0,03 млрд. Розмір еконо-
мічного ефекту від діяльності відомства склав 0,7 млрд грн.  
У 2015 році було припинено на 15,3% менше порушень зако-
нодавства. Розмір накладених штрафів при цьому виріс до  
0,3 млрд грн, було сплачено до держбюджету штрафів на рівні 
попереднього року – 0,03 млрд. Розмір економічного ефекту 
від діяльності АМКУ зріс до 0,9 млрд грн. Ще менше пору-
шень конкурентного законодавства Антимонопольний комі-
тет припинив в 2016-му – 3,1 тисячі. Сума накладених штра-
фів зросла до 86,7 млрд грн, до бюджету було сплачено всього  
0,03 млрд. За 2017 рік АМКУ зупинив 2,4 тисячі порушень, сума 
виписаних штрафів склала 1,8 млрд грн (-97,9% порівняно  
з роком раніше). До бюджету при цьому сплатили 0,3 млрд грн  
штрафів та пені. Розмір економічного ефекту від діяль-
ності відомства зріс до 2,6 млрд грн, в 2018 році – до 4 млрд,  
в 2019-му – 4,3 млрд. У 2018 року кількість припинених комі-
тетом порушень законодавства зменшилася до 1,3 тис., а сума 
накладених штрафів – до 0,3 млрд грн 2,1 тисячі порушень 
конкурентного законодавства АМКУ припинив за 2019 рік.  
Також комітет наклав штрафів на суму 8,7 млрд грн, до  
бюджету було сплачено за рік 0,1 млрд. Протягом минулого 
року АМКУ припинив 1,6 тисячі порушень конкурентного 
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законодавства. Розмір накладених за рік штрафів становив  
1,6 млрд грн. До держбюджету було сплачено 2,9 млрд грн 
штрафів та пені: в Антимонопольному комітеті повідомили, що 
це рекордна сума за всю історію його існування. Це пов’язано 
з тим, що більш 2,56 млрд було сплачено за рішенням щодо 
вертикальних узгоджених дій виробників сигарет і тютюно-
вого дистриб’ютора «Тедіс» [1].

На сьогоднішній день можна зазначити про недооцінення 
ролі та значення адміністративної відповідальності за пору-
шення законодавства в сфері захисту економічної конкурен-
ції та необхідність його вдосконалення та дотримання прин-
ципу невідворотності відповідальності. Підтвердженням цього 
твердження свідчать висновки фахівців Антимонопольного 
комітету, а також показники застосування адміністратив-
них стягнень у цій сфері [2]. Правники не погоджуються із 
частиною пропозицій антимонопольного органу, адже вони 
є серйозним кроком назад на шляху декларованих реформ, 
зумовлюють обмеження права особи на захист і не відповіда-
ють зобов’язанням України рухатись у напрямі забезпечення 
поваги до принципу справедливого процесу та гарантування 
ефективного права на захист.

Законодавство в сфері захисту економічної конкуренції 
передбачає різні види юридичної відповідальності, у тому 
числі й адміністративна відповідальність. 

Систему законодавства про адміністративну відповідаль-
ність за порушення в сфері захисту економічної конкуренції 
становлять: Кодекс України про адміністративні правопору-
шення, Господарський кодекс країни, Закони України: «Про 
захист економічної конкуренції», «Про Антимонопольний 
комітет України», «Про природні монополії», «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг» та деякі інші. 

В науковій літературі, юридичну відповідальність за пору-
шення законодавства розуміють як антимонопольний право-
охоронний засіб, що ґрунтується на державному примусі у сфері 
контролю за дотриманням антимонопольною законодавства,  
і є конкретною реалізацією санкції до правопорушника, 
пов’язаний із суспільним і державним осудом, виражається  
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в додаткових негативних для правопорушника позбавленнях  
і реалізується у певній процесуальній формі [3, с. 68].

Таким чином, адміністративне порушення у сфері захисту 
економічної конкуренції можна визначити як винне, проти-
правне діяння (дія чи бездіяльність), скоєне у сфері захисту 
економічної конкуренції, за яке законодавством передбачена 
адміністративна відповідальність.

Дослідження питань адміністративної відповідальності за 
правопорушення законодавства в сфері захисту економічної 
конкуренції дозволило виявити цілу низку проблем у цій сфері, 
які мають як природу матеріального так й процесуального права. 

Так, норми що передбачають адміністративну відповідаль-
ність за ці правопорушення передбачені не тільки Кодексом 
України про адміністративні правопорушення, а й законом 
України «Про захист економічної конкуренції». Однак, між 
нормами Кодексу та вищевказаного закону є суттєві колізії 
та протиріччя, які головним чином стосуються визначення 
об’єктивної сторони правопорушення.

Право Європейського союзу, зокрема конкурентне право, 
складається з двох рівнів: конкурентне право ЄС та націо-
нальне право країн яленів ЄС. Національний рівень передбачає 
систему державного захисту та конкурентну політику кожного 
національного ринку з урахуванням тенденцій розвитку 
конкуренції в різних країнах. Загальноєвропейський рівень – 
це спільне конкурентне законодавство Європейського союзу, 
що враховує особливості реалізації конкурентної політики на 
спільному ринку. Політика ЄС щодо конкуренції базується на 
статтях 85 та 86 Римського договору та Договору про утво-
рення Європейського Економічного Співтовариства; актах, 
рекомендаціях Європейської комісії.

Таким чином, на основі цієї законодавчої бази конкурентна 
політика Європейського союзу спрямована на: 

– запобігання реалізації угод, які обмежують конкуренцію 
та спрямовані на зловживання домінуючим становищем на 
ринку; 

– контроль за рівнем економічної концентрації суб’єктів 
господарювання; лібералізацію монополістичних секторів 
економіки ЄС; 
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– забезпечення моніторингу надання державної допомоги 
суб’єктам господарювання в країнах-членах ЄС.

Зважаючи на вищенаведені дані, в українському законо-
давстві існує дуже багато прогалин і недоліків, що потребують 
нагального вирішення. Світовий досвід ведення конкурентної 
політики, зокрема щодо системи державних органів в сфері 
контролю, може допомогти в удосконаленні та закріпленні 
статусу Антимонопольного комітету України як справедли-
вого та незалежного органу. Саме це наддаси змогу Україні 
стати сильною європейською економічною державою. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  
ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД: 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ  
ТА КК УКРАЇНИ

Застосування «Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод» [1] (далі – Конвенція) після прийняття 
Закону України «Про виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини» [2] (далі – Закон  
№ 3477) набуло особливої актуальності.
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У ст. 17 Закон № 3477 зазначено: «1. Суди застосовують при 
розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права», 
що призвело, на нашу думку, до надмірного та «трафаретного» 
застосування правниками практики ЄСПЛ [2].

Проявом такого застосування є як влучне так і недоречне 
застосування певної підбірки рішень ЄСПЛ щодо певного 
питання, яке обґрунтовується в процесуальних документах 
укладачем такого документу, а судді як із «безмірним пієте-
том» ставляться до таких підбірок, так і самі їх активно вико-
ристовують при складанні рішень.

Якщо у цивільному, кримінальному судочинстві викорис-
тання таких підбірок, як правило, є доречним як і в адміністра-
тивному судочинстві та при розгляді справ про адміністра-
тивні правопорушення, коли предмет справи стосується прав 
людини та основоположних свобод, проте в господарському 
судочинстві (хоча в протоколах до Конвенції і передбачено 
положення, якими захищаються права юридичних осіб на влас-
ність), використання таких підбірок практики ЄСПЛ у справа 
щодо банкрутства, корпоративних спорах, інколи, виглядає 
недоречним і здійснюється «механічно».

Вважаємо, що подібне використання практики ЄСПЛ як 
джерела права виключно судовою гілкою органів державної 
влади України обумовлено тим, що положення Конвенції та 
практика ЄСПЛ щодо її застосування впроваджуються в діюче 
законодавство України неналежним чином. Положення ч. 1  
ст. 17 Закону № 3477 так буквально і залишаються «правом», 
яке не закріплюється у діючому законодавстві і застосовується 
виключно як джерело права судовою гілкою влади.

Підтвердженням зазначеної думки, є висновки О. Буткевич 
про недієвість порядку перевірки виконання норм Конвенції 
на відповідності її стандартам нормотворчої діяльності при 
цьому це має бути реальний механізм, а не декларовані функ-
ції Органу представництва, а замість недієвих механізмів 
перевірки у вигляді експертизи всіх законопроектів на відпо-
відність Конвенції необхідно запровадити інший механізм 
перевірки проектів законів стандартам Конвенції та практики 
її застосування [3, с. 25–26].
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Відірваність права, яким керуються органи судової влади 
України під час здійснення судочинства, від діючого законо-
давства, яким керується органи виконавчої влади України 
та система правоохоронних органів, дії та бездіяльність, як 
правило і оскаржується спочатку до суду, а потім до ЄСПЛ 
призводить виникнення «негативної правотворчості».

Зміст цього поняття, яке описує Т.А. Боброва, полягає  
у застосуванні Конституційним Судом України, зокрема, 
Конвенції та судової практики ЄСПЛ під час визнання певних 
законодавчих норм неконституційними чим усуваються певні 
колізії, прогалини та дефекти у нормативно-правовому регулю-
ванні [4, с. 11]. Не поділяємо позицію Т.А. Бобрової щодо пози-
тивного сприйняття «негативної правотворчості», оскільки 
існування такої практики як виняток, можливо і є корисним, 
проте широке застосування такої практики, а тим більше 
застосування її елементів судовою системою України під час 
здійснення різних видів судочинства, при відсутності реальних 
механізмів контролю за дотриманням стандартів Конвенції 
при законотворенні, про які говорила О. Буткевич, призводить 
до «ласкутного застосування» діючого законодавства.

Проблеми застосування Конвенції, застосування практики 
ЄСПЛ у різних видах судочинства та виконання рішень є склад-
ними та комплексними питаннями, а тому обмежимось лише 
співвідношенням прав людини та основоположних свобод, які 
охороняються Конвенцією, і положеннями Особливої частини 
КК України, якими охороняються ці ж права та свободи людини.

Виокремленню із практики ЄСПЛ рішень, які тлумачать 
зміст ознак суспільно небезпечних діянь, які посягають на 
права людини та основоположні свободи, а також подальше 
застосування зазначеної практики у кримінальному судочин-
стві, повинно передувати співвіднесення положень КК України 
із положеннями Конвенції.

В Конвенції перелік прав людини та основоположних 
свобод закріплено у Розділі І «Права і свободи» та Протоколах 
до Конвенції (далі – Протокол або Пр.), при цьому у Особливій 
частині КК України кримінально-правову охорону передба-
чено у таких Розділах як: ІІ «Кримінальні правопорушення 
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проти життя та здоров’я особи», ІІІ «Кримінальні правопору-
шення проти волі, честі та гідності особи», IV «Кримінальні 
правопорушення проти статевої свободи та статевої недо-
торканості особи», V «Кримінальні правопорушення проти  
виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини 
і громадянина», VI «Кримінальні правопорушення проти влас-
ності», XVIII «Кримінальні правопорушення проти правосуддя».

Порівняємо схематично права людини та основопо-
ложні свободи, які передбачені у Конвенції, із положеннями  
КК України, якими охороняються ці права. При цьому, для порів-
няння беремо лише ті статті Особливої частини КК України,  
в яких відповідне право людини, передбачене Конвенцією  
(а точніше суспільні відносини, які виникають у зв’язку із 
реалізацією такого права), є основним безпосереднім об’єктом 
кримінального правопорушення. Крім того, на нашу думку, 
необхідно співвідносити лише ті статті КК України, в яких такі 
права та свободи (у структурі об’єкту кримінального правопо-
рушення) є предметом кримінально протиправного впливу.

Проведений нами порівняльний аналіз свідчить про таке 
співвідношення прав людини та основоположних свобод із 
статтями КК України, якими вони охороняються:

Конвенція та Протоколи до неї КК України
право на життя (ст. 2)

скасування смертної кари,
смертна кара під час війни

(ст. 1, ст. 2 Пр. № 6)
скасування смертної кари

(ст. 1 Пр. № 13)

ст. ст. 115, 116, 117, 
118, 119, 129,

заборона катування (ст. 3) ст. 127, 126, 120
заборона рабства  
і примусової праці  

(ст. 4)
ст. ст. 149,
150, 150–1

право на свободу та особисту 
недоторканність (ст. 5),

свобода пересування  
(ст. 2 Пр. № 4),

заборона ув’язнення за борг
(ст. 1 Пр. № 4)

ст. ст. 146, 146–1, 147,
148, 149, 151
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право на справедливий суд  
(ст. 6)

право на оскарження в кримі-
нальних справах (ст. 2 Пр. № 7),

відшкодування в разі судової 
помилки (ст. 3 Пр. № 7)

ст. ст. 371, 372,
373, 376, 376–1

ніякого покарання без закону 
(ст. 7),

право не бути притягненим до 
суду або покараним двічі  

(ст. 4 Пр. № 7)

ч. 2 ст. 4, ч. 2 ст. 5,
ст. 146–1

право на повагу до приватного 
і сімейного життя (ст. 8),

ст. ст. 151–2, 162, 163, 182;
ст. ст. 152–156

свобода думки, совісті і релігії 
(ст. 9) ст. ст. 178, 179, 180, 181

свобода вираження поглядів 
(ст. 10) ст. ст. 170, 171, 174

свобода зібрань та об’єднання 
(ст. 11) ст. ст. 170, 174, 340

право на шлюб (ст. 12) ст. 151–2
право на ефективний засіб 

юридичного захисту (ст. 13)
ст. ст. 374,
397, 400–1

заборона дискримінації (ст. 14),
загальна заборона 

дискримінації
(ст. 1 Пр. № 12)

рівноправність кожного з 
подружжя (ст. 5 Пр. № 7)

ст. 161

захист власності
(ст. 1 Протоколу № 1) ст. ст. 185 – 197

право на освіту
(ст. 2 Протоколу № 1) ст. 183

право на вільні вибори
(ст. 3 Протокол № 1)

ст. ст. 157, 158–1,
159, 160

заборона вислання 
громадянина

(ст. 3 Пр. № 4);
заборона колективного 

вислання іноземців  
(ст. 4 Пр. № 4);

процедурні гарантії, що стосу-
ються вислання іноземців  

(ст. 1)

ст. 10
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Таке схематичне порівняння прав людини та основопо-
ложних свобод, які передбачені у Конвенції, із положеннями  
КК України, потребує подальшого узагальнення практики 
ЄСПЛ по порушенню кожного із зазначених прав та свобод  
і формування висновків ЄСПЛ щодо визначення ознак  
суспільно небезпечних діянь, що посягають на такі права 
людини та основоположні свободи.

Врахування характеристик таких типових та істотних ознак 
суспільно небезпечних діянь у тексту КК України забезпе-
чить дотримання стандартів Конвенції та врахування прак-
тики ЄСПЛ із її застосування під час здійснення правосуддя  
у кримінальному судочинстві.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У світовій історії розвитку ідей волонтерства, велику роль 
відіграли ідеї християнських вчень, адже ідеї про милосердя та 
співчуття до ближнього в них є ключовими.

У деяких державах система волонтерства до запровадження 
загального військового обов’язку була основним способом 
комплектування армій (наприклад, у Великій Британії до 
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Першої світової війни). У другій половині ХІХ ст. у більшості 
держав система волонтерства, як спосіб комплектування армії 
втратила своє значення і стала формуватись ідея волонтерства 
як соціального служіння.

Юридичний аналіз особливостей правового регулювання 
волонтерства та волонтерської діяльності неможливий без 
опису їх характерних ознак, властивих саме цьому виду соці-
альних відносин. У цьому контексті основні питання є такими. 
Хто такий волонтер, і чим він займається? Як відрізнити волон-
тера від інших осіб, які здійснюють вчинки «з доброї волі»? 

Правове регулювання волонтерської діяльності потрібне 
для того, щоб гарантувати волонтерам захист та відрізняти 
їх від найманих працівників. Волонтери прямо чи опосеред-
ковано підпадають під дію законів про працю, оподаткування 
та цивільну відповідальність. Кожна країна має знайти власну 
модель регулювання волонтерської діяльності, виходячи зі 
своїх соціальних, культурних та економічних умов [1, с. 41].  
У цьому контексті слід зазначити, що у багатьох європейських 
країнах та США передбачене правове регулювання волон-
терської діяльності спеціальними законами та за підтримки 
державних програм.

Для пошуку відповідей на запитання звернемося до текстів 
міжнародних документів, які безпосередньо регулюють 
правове становище волонтерів та встановлюють відповідні 
права та обов’язки держав та міжнародних організацій.

Волонтерська діяльність у світі базується на необхідному 
правовому регулюванні. Першим документом можна відзна-
чити Загальну декларацію прав людини, ухвалену 1948 р. на 
третій сесії Генеральної Асамблеї ООН. У статті 29 декларації 
закріплено: «Кожна людина має обов’язки перед суспільством, 
в якому тільки можливий вільний і повний розвиток його 
особи» [2].

17 грудня 1985 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резо-
люції «Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного та 
соціального розвитку» № 40/212 закликала уряди всіх країн 
здійснювати заходи з метою підвищення обізнаності про 
важливий внесок роботи волонтерів і тим самим спонукати 
ще більше людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої 
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послуги в якості волонтерів як в країні свого громадянства, так 
і за кордоном [3].

Базові засади, що обґрунтовують фундаментальну роль 
волонтерства як основи для побудови громадянського суспіль-
ства, сформульовані у Загальній декларації волонтерства, 
одному з основоположних концептуальних документів у прак-
тиці розвитку волонтерського руху [4, с. 247].

Загальну декларацію волонтерства було прийнято  
на XVI Всесвітній конференції Міжнародної асоціації волон-
терських зусиль (Амстердам, січень, 2001 р., Міжнародний рік 
волонтерів) [5, С. 14].

Волонтерство втілює у життя прагнення людства до досяг-
нення миру, свободи, безпеки, справедливості та реалізації 
можливостей всіх людей. 

Наступним важливим документом, що містить реко-
мендації щодо підтримки волонтерства, є Резолюція ООН  
A/RES/56/38, ухвалена 10 січня 2002 р. на 56 сесії Генеральної 
Асамблеї ООН. Прийняття цього документа мотивоване визна-
нням світовим співтовариством цінного внеску волонтерства, 
включаючи традиційні форми взаємодопомоги та самодопо-
моги, офіційне надання послуг та інші форми громадянської 
участі, у соціально-економічному розвитку з користю для 
суспільству в цілому і для самих волонтерів. Робота на волон-
терських засадах є важливим компонентом будь-якої стратегії, 
спрямованої, зокрема, на вирішення соціальних проблем [6]. 
У документі прописані рекомендації щодо заходів державної 
підтримки волонтерської діяльності національними урядами 
(підвищення поінформованості громадськості щодо істотно 
важливого внеску волонтерства у соціальне та економічне 
функціонування суспільства; створення спільних заходів, що 
впливають на мотивацію, заохочення та підготовку волон-
терів; створення бюджетних, законодавчих рамок та інше),  
а також заходи підтримки з боку системи Організації Об’єднаних 
Націй (підвищення поінформованості; залучення національ-
них волонтерів до своїх програм; а також сприяння у зміцненні 
національного потенціалу) .

Отже, слід взяти до уваги, досвід зарубіжних країн, 
у більшості з них волонтерська діяльність законодавчо  
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врегульована та всебічно підтримується державою. Існують 
окремі закони, що забезпечують волонтерів усілякими піль-
гами: страхуванням, правовим захистом та ін. У Європі, як  
і в США, праця волонтера прирівнюється до трудового стажу.
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ВІЙСЬКОВЕ КАПЕЛАНСТВО:  
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Інститут капеланства, згідно з офіційною позицією, перед-
бачений з метою виховання та практики релігійних віру-
вань, традицій та звичаїв у плюралістичному суспільстві 
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для підтримки духовного життя солдатів та їх сімей. Також  
капелани повинні допомагати командуванню професійною 
радою та консультаціями з питань релігії, моралі та етики.

Для реалізації військовослужбовців права на віросповіда-
ння, як правило, залучаються військові капелани, які можуть 
бути офіційно завербованими військовослужбовцями, які 
мають штатну посаду капелана при Міноборони, так і цивіль-
ними особами, що виконують цю місію поряд з іншими своїми 
обов’язками.

Військові капелани служать у всіх видах збройних сил 
(ВС) – армії, флоті, військово-повітряних силах, а також у всіх 
компонентах ЗС – дійсна служба, резерви, цивільний персонал 
та національна гвардія. І хоча штатні капелани вважаються 
військовослужбовцями, вони є священиками – не мають права 
носити та застосовувати зброю.

Як представники своєї групи віруючих капелани мають 
бути схвалені релігійною організацією, яка у разі США відпо-
відає трьом базовим критеріям, встановленим Міноборони. 
По-перше, організація має бути некомерційною, по-друге, 
мати чинного кандидата на посаду військового капелана, 
по-третє, мати свою паству у ВС. Оскільки США у сфері 
релігійного життя зараз йдуть все далі від суворого дено-
мінаціоналізму до більш неденомінаційних, інтердено- 
мінаційних або навіть незалежних релігійних рухів, 
Міноборони дало повноваження декільком організаціям, 
кожне з яких як «ковпак» накриває відразу ряд релігій-
них груп (Національна асоціація євангелістів, євангеліч-
них церков, Всесвітня рада незалежних християнських  
церков) [1].

Створено низку професійних організацій (Асоціація профе-
сійних капеланів, Національна асоціація католицьких капела-
нів, Національна асоціація іудейських капеланів, Американська 
асоціація християнських консультантів та ін.), що сприяють 
обміну досвідом серед капеланів. Кожна з них має свій «кодекс 
честі» капелана, проводить регулярні заходи, що сприяють 
професійному зростанню, обміну досвідом тощо, наставляють 
та перевіряють більш досвідчені колеги.
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Головне завдання капеланів зараз – підтримка та повчання 
військовослужбовців, незалежно від того, чи вірить сам капе-
лан чи його церква в моральну правильність війни.

Інститут військових капеланів у Британській імперії 
склався в 1796 р.5 Спочатку Департамент військових капела-
нів складався лише з представників церкви Англії. Пізніше до 
них приєдналися католики, офіційно не входячи до структури 
департаменту (1836), пресвітеріанці (1858), уесліанці (1881) та 
юдеї (1892).

Згідно з даними Міноборони США, посада капелана  
у військах була заснована Конгресом 29 липня 1775 р.

В армії Великобританії в 2005 р. був організований спеці-
альний набір (на даний момент рекордний за останні 65 років), 
внаслідок якого штат капеланів складає 280 осіб. Усі рекрути – 
християни. Однак ВС при необхідності звертаються до цивіль-
них капелан, щоб задовольнити потреби релігійних меншин. 
Військовослужбовці, які сповідують буддизм, іслам, сикхізм 
та індуїзм, реалізують свої віросповідні права за допомогою 
капеланів, що співпрацюють з військами, – ці посади були 
відкриті в 2005 р. Всі ці капелани є цивільними особами, вони 
не служать в армії, не мають військових. У 2010 році у військах 
Великобританії проходило службу 440 буддистів, 120 сикхів, 
690 індуїстів, 600 мусульман, 80 іудеїв. Водночас військово-
службовців-християн перебувало на службі 162 140 осіб [2].

Армія Великобританії намагається йти назустріч вимогам 
віровчень релігійних меншин: у частині спеціально постав-
ляється халяльне та кошерне м’ясо. Солдатам, які сповідують 
іслам, виділяється спеціальна кімната для здійснення молитви, 
а також їм дозволено дотримуватися посту на місяць рамадан, 
якщо це не заважає виконанню їхніх прямих обов’язків.

Крім того, капелани залучені до роботи з освіти солдатів. 
Їхнє завдання – просвітлювати військовослужбовців про різні 
релігії, виховувати повагу до них. До їх обов’язків входить 
також проведення служб за загиблими військовослужбовцями.

В Австрії капеланська служба організована так само, як  
і медична чи психологічна служба. Капелани носять відповідні 
звання відзнаки, а також символіку їх конкретної служби.
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При створенні збройних сил Боснії та Герцеговини на 
військову службу було взято імамів, капеланів та православні 
священики. Капелани не носять зброї, але мають звання та 
носять відповідні відзнаки [3].

Отже, військові капелани (військові, армійські священики) 
споконвіку становили невід’ємну частину повсякденного 
життя військових формувань у різних країнах світу і в різні 
епохи, точніше майже у всі епохи. У багатьох сучасних держа-
вах діють інститути військових капеланств. Військові капелани 
живуть одним життям із військовослужбовцями та значною 
мірою поділяють їхні повсякденні трудові обов’язки. Це дає 
їм можливість забезпечувати, щоб під час служби солдати та 
офіцери могли в повному обсязі здійснювати своє право на 
свободу віросповідання.
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Національного університету «Одеська юридична академія»

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ –  
ГАРАНТІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ: 

ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

Конституція України проголошує право кожного на працю, 
що містить можливість заробляти собі на життя працею, яку 
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особа вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43) [1]. 
Держава, у свою чергу, зобов’язується створювати умови для 
повного здійснення громадянами права на працю, гарантує 
рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, 
реалізовує програми професійно-технічного навчання, підго-
товки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Варто наголосити, що працівник не може бути допущений до 
роботи без укладеного трудового договору, оформленого нака-
зом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним 
органу та повідомлення територіального органу Державної 
фіскальної служби про прийняття працівника на роботу.

Слід акцентувати увагу, що незважаючи на постійне прове-
дення інформаційно-роз’яснювальної роботи в ЗМІ та вимог 
діючого законодавства, оформлення найманих працівників 
належним чином на сьогодні залишається проблемою.

У першу чергу зазначимо, що офіційне працевлаштування 
є обов’язковою умовою відносин працівника з роботодавцем. 
Необхідно зазначити, що відповідно до ст. 24 КЗпП України 
роботодавцем заборонено допусками працівника до роботи 
без укладення трудового договору та повідомлення про це 
органів Державної фіскальної служби [2]. Зазначимо, що за 
таке порушення КЗпП України, крім адміністративної та кримі-
нальної відповідальності, передбачено також фінансову відпо-
відальність (ст. 265 КЗпП України).

На жаль, багато недобросовісних роботодавців, керую-
чись прагненням заощадити кошти за рахунок мінімізації або 
ж несплати єдиного соціального внеску за своїх працівни-
ків, вдаються до використання найманої праці без укладення 
трудових договорів, виплачують заробітну плату «в конвер-
тах» та застосовують різні схеми тіньових трудових відносин. 
Зокрема, у цьому випадку йдеться про «тіньові» заробітки,  
з яких не утримуються податки та не здійснюються відраху-
вання до Пенсійного Фонду України. 

В результаті, погодившись на одержання зарплати  
в «конверті», більшість людей не замислюється, що свідомо 
обкрадає самих себе. Адже виплата заробітної плати  
в «конверті» позбавляє працівників визначених законодав-



191

ством гарантій, в тому числі головної – через несплату ЄСВ 
наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість 
одержання достойної пенсії за віком, по інвалідності, з втратою 
годувальника та в інших випадках передбачених законодав-
ством. Бувають випадки, що реальна заробітна плата праців-
ника відрізняється від тієї, що відображена у відомості. Щоб не 
допустити цього, кожен працюючий громадянин має можли-
вість перевірити особисті дані стосовно страхового стажу, 
нарахованої заробітної плати та сплачених страхових внесків, 
шляхом отримання інформації, що міститься на веб-порталі 
електронних послуг Пенсійного фонду України.

Працюючим громадянам необхідно знати, що права 
найманих працівників захищені ст. 16 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», згідно 
якої застраховані особи мають право отримувати від робото-
давця підтвердження про оплату страхових внесків, у тому 
числі в письмовій формі, а також вимагати сплати таких внесків 
у повному обсязі, в тому числі в судовому порядку.

Вартий уваги той факт, що порушуючи вимоги трудо-
вого законодавства роботодавці тим самим порушують права 
людини. Завданням роботодавця є забезпечення конституцій-
них прав і свобод громадян України, зокрема шляхом легаліза-
ції заробітної плати та детенізації доходів.

Зазначимо, що легалізація заробітної плати актуальна 
з багатьох причин: зокрема, це збільшення надходжень до 
бюджетів усіх рівнів, в тому числі, до Пенсійного Фонду 
України; соціальні гарантії для найманих працівників, розмір 
залежить від тривалості страхового стажу тощо. Адже, праців-
ник, який отримує зарплату «в конверті» офіційно вважається 
непрацюючим. Йому не нараховується страховий стаж.

Питання перевірок Державної служби з питань праці  
(далі – Держпраці) на сьогодні є доволі актуальним. Держпраці 
перевіряє дотримання законності у сфері праці. Слід акцен-
тувати увагу, що Держпраці, утворена 10 вересня 2014 році  
постановою Кабінету Міністрів № 442 шляхом злиття 
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, 
Державної інспекції з питань праці. 
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Варто зазначити, що Держпраці є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координу-
ється Кабінетом Міністром України через Першого віце-премєр 
міністра України. Основні завдання Держпраці передбачені 
Постановою Кабінетом Міністрів України «Про затвердження 
Положення про Державну службу України з питань праці» 
від 11.02.2015 р. № 96. Так, Положенням № 96 визначено, що 
Держпраці здійснює свої повноваження у сфері праці, зокрема: 
охорони праці; нагляду та контролю за додержанням законо-
давства про працю; зайнятість населення; соціальних послуг.

Прикладом типових порушень законодавства про працю, які 
виявляються спеціалістами Держпраці на підприємствах під 
час перевірок:неправильне нарахування індексації та несвоє-
часне попередження працівника про зменшення окладу; пору-
шення порядку вивільнення працівників під час реорганіза-
ції чи ліквідації підприємства; порушення тривалості роботи 
особи з інвалідністю та дотримання нормативу з працевлашту-
ванням; відсутність попередження працівника за два місяця 
про зміну розряду та розміру оплати праці; порушення правил 
внутрішнього трудового розпорядку або відсутність таких 
правил; порушення строків виплати заробітної плати та аван-
сових виплат тощо.

Аналізуючи судову практику зазначимо, що Держпраці 
виявляє неоформлені трудові відносини. Так, третій апеля-
ційний адміністративний суд визнав правомірною поста-
нову Управління Держпраці у Кіровоградській області про 
накладення на фізичну особу – підприємця штрафу в розмірі 
125 190 грн за використання найманої праці без належного 
оформлення трудових відносин [3]. Отже, незадекларована 
праця наносить шкоду суспільству, державі та працівнику, тож 
Мінекономіки закликає всіх громадян дотримуватись законо-
давства про працю.

Необхідно звернути увагу на те, що запроваджено обов’язок 
повідомлення роботодавцем відповідний орган виконав-
чої влади з питань забезпечення формування та реаліза-
ції державної політики з адміністрування єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 
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основним місцем свого обліку про прийняття працівника 
на роботу. Таке повідомлення здійснюється у порядку, яке 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 413  
«Про порядок повідомлення Державній податковій службі 
та її територіальним органам про прийняття працівника на 
роботу» від 17.06.2015 року.

З метою захисту прав застрахованих осіб фахівцями 
Пенсійного Фонду України проводиться моніторинг відомос-
тей Реєстру застрахованих осіб для виявлення ознак пору-
шень законодавства про працю та соціальне страхування. 
Інформація про виявлення ознаки можливих порушень зако-
нодавства передається до Держпраці та Державної податко-
вої служби для застосування заходів впливу до порушників 
діючого законодавства, у тому числі проведення перевірок.

Варто зазначити, що на 16.09.2021 рік розпочато  
2868 інспекційних відвідувань. Середня кількість виявлених 
не задекларованих працівників становить майже 5 осіб на 
одного перевіреного роботодавця. Мінекономіки повідомляє, 
що з 1 липня 2021 року в Україні триває інспекційна компанія 
з легалізації праці. За цей час було виявлено 10 489 працівни-
ків, допущених до роботи без трудових договорів. Найбільшу 
кількість неоформлених працівників виявлено у таких сферах: 
сільське господарство (2311 незадекларованих працівників  
у 119 роботодавців); організація харчування (2242 неза-
декларованих працівника у 508 роботодавців); торгівля  
(2160 незадекларованих працівників у 867 роботодавців).  
У регіональному розрізі найбільше не задекларованих праців-
ників виявлено у Харківській (940), Одеській (855), Київській 
(864), Херсонській (722) та Хмельницький (704) областях. 
Також в ході проведених інспекційних заходів укладено трудові 
договори із 5042 працівниками.

Варто зазначити, що з 1 липня Держпраці у взаємодії з ДПС 
розпочала інспектування з питань виявлення незадекларо-
ваних працівників. Слід акцентувати увагу, що Уряд розши-
рив повноваження Держпраці, зокрема з’явився текст змін до 
Положення про Держпраці, затверджених КМУ. Його приве-
дено у відповідність до норм чинного законодавства. Ці зміни 
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почали діяти з 3.11.2021 р. На засіданні 28 жовтня Уряд затвер-
див постанову «Про внесення змін до Положення про Державну 
службу України з питань праці» № 1117.

Зазначимо, що вперше в історії трудового законодавства 
з 01.01.2015 р. з’являються фінансові штрафи за порушення 
трудового законодавства. Так, Законом України від 28.12.2014 р.,  
який набрав чинності з 1 січня 2015 року, ст. 265 КЗпП України 
«Відповідальність за порушення законодавства про працю» 
було викладено в новій редакції. У ч.1 ст.265 КЗпП визна-
чаються загальні підстави відповідальності за порушення 
законодавства про працю. У ч. 2 ст. 265 КЗпП України вперше 
передбачається відповідальність у вигляді штрафу. Зазначені 
штрафні санкції мають право накладати у випадках, передба-
чених законом, посадові особи Держпраці. 

Крім фінансової, законодавство України передбачає також 
адміністративну (ст. 41 КпАП України) та кримінальну відпо-
відальність (ст. 172 та ст. 175 КК України) за порушення трудо-
вого законодавства. Зазначимо, що на відміну від КЗпП України 
штрафи у КпАП та КК України встановлюються у неоподатко-
ваних мінімумах доходів громадян. 

Судова практика свідчить, що на сьогоднішній день ніхто не 
може зобов’язати роботодавця укладати саме трудовий дого-
вір. Таку позицію підтверджує рішення Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду від 10.08.2018 р. у справі 
№804/837/18. На думку суду, підприємство саме вправі виби-
рати, яким чином оформити відносини, а Держпраці не може 
зобов’язати укласти з фізичною особою трудовий договір, 
чи визнавати цивільний договір. Частково працюють заходи  
з боку влади, спрямовані на збільшення кількості перевірок – 
деякі підприємства виводять працівників з тіні. Але погрози 
та примус з метою заборонити укладення цивільно-правових 
договорів навряд чи є дієвим. 

Вважаємо, що виходом може стати зменшення подат-
ків та встановлення певних пільг з їх сплати для бізнесу, що 
тільки розвивається, адже саме податки «загоняють» бізнес, 
особливо малий, «в тінь» зокрема і в частині офіційного 
працевлаштування. 
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Доцільно звернути увагу на те, що згідно до ст. 232 та ст. 235 
КЗпП України працівники, які працюють без укладення трудо-
вого договору, мають право звернутись до суду. Відповідно 
до ст.232 КЗпП України спори працівників щодо оформлення 
трудових відносин у разі виконання ними роботи без укла-
дення трудового договору та встановлення періоду такої 
роботи розглядаються у суді. Органом, що розглядає трудо-
вий спір, при встановленні трудових відносин без укладення 
трудового договору, приймається рішення про нарахування та 
виплату такому працівникові заробітної плати.

Доречно наголосити, що спори щодо неоформлених 
працівників є доволі поширеними, адже не всі роботодав-
ців уважно ставляться до формування цивільно-правових 
договорів. Зазначимо, що правові висновки Верховного Суду 
є своєрідною інструкцією щодо здійснення певних право-
відносин. Тож необхідно звернути увагу на основні правові 
висновки Верховного Суду в 2021 р., що виникли у спорах 
між Держпраці та роботодавцями, на прикладі його рішень 
(зокрема https://reyestr.court.gov.ua/Review/95904412; 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95653392).

Вважаємо, що офіційне оформлення трудових відносин 
з найманим працівником – обов’язок кожного роботодавця. 
Варто звернути увагу, що працівники, які отримують легальну 
заробітну плату, дбають про своє майбутнє. Сьогодні існує заро-
бітна плата «в конвертах», але ніколи не буде існувати пенсії 
«в конвертах», соціального захисту «в конвертах». Отже, щоб 
реалізувати свої трудові права, працівникам необхідно вима-
гати від роботодавця легального оформлення трудових відно-
син через укладення трудового договору та видання наказу 
про прийняття на роботу.

Запровадження карантинних заходів показало, що пере-
ваги офіційного працевлаштування вже не видаються пере-
житком минулого. Кожен, хто підтримує офіційне трудові 
відносини, має можливість звернутися до служби зайня-
тості по безоплатну допомогу. Роботодавець – в розв’язанні 
кадрових питань (підбору персоналу, компенсації ЄСВ),  
а працівник – по допомогу в пошуку нової роботи і отриманні 
матеріальних виплат на період безробіття.
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Отже, ознайомившись з судовими рішеннями щодо накла-
дення штрафів органами Держпраці за порушення трудо-
вого законодавства слід зазначити, що працювати за 
трудовим договором вигідно Адже сьогодні офіційне працевлашту - 
вання – гарантія соціального захисту працівників та основа 
стабільного майбутнього.
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THE CONTRIBUTION OF THE EU AND ILO  
TO THE ENFORCEMENT OF LABOUR LEGISLATION 

IN UKRAINE

The Project «Enhancing the Labour Administration Capacity 
to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work», 
which is designed for 2017–2019, and the project «On the way to 
safe, healthy and declared work in Ukraine», which is designed  
for 2020–2022, are the contribution of the EU and ILO to strengthen 
labour standards, occupational safety and health and the enforce-
ment of legislation in the country. As a result, all employees and 
employers in Ukraine shall benefit from regular employment, safer 
and healthier working conditions.
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The project «Enhancing the Labour Administration Capacity to 
Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work» was 
supported by the Ministry of Social Policy and the State Labour 
Service of Ukraine. 

In particular, supervision and control over compliance with 
labour legislation is the activity of the competent authorities, in 
particular, by the State Labour Service of Ukraine. 

The State Labour Service of Ukraine [1] is a central executive 
body whose activities are directed and coordinated by the Cabinet 
of Ministers of Ukraine through the First Vice Prime Minister of 
Ukraine – Minister of Economy, and which implements state policy 
in the fields of industrial safety, labour protection, occupational 
health and safety, handling of industrial explosives, state mining 
supervision, as well as supervision and control over compliance 
with labour legislation, employment, compulsory state social insur-
ance against accidents at work and occupational diseases that have 
caused disability, in connection with temporary disability, in case of 
unemployment.

In the field of safety and health at work, the main recommenda-
tions of the project «Enhancing the Labour Administration Capacity 
to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work» were 
taken into account in the Concept of reforming the health and safety 
management system. Stakeholders were provided with 10 analyti-
cal materials with comprehensive recommendations on the approx-
imation of national legislation to EU norms and technical advice on 
legal acts designed to transpose a number of EU directives.

With regard to undeclared work, the project, in addition to 
analyzing this phenomenon and developing recommendations 
for overcoming it, also supported the development and advocacy 
of the National Action Plan for Overcoming Undeclared Work and 
prepared a thematic national information campaign.

Identifying the use of undeclared work is one of the priority tasks 
within the labour inspection in Ukraine. The informal economy and 
undeclared work limit the state’s ability to pursue modern social 
policies in education, health care, skills development, employment, 
social protection, and pensions, promote tax evasion, and reduce 
revenues to state and local budgets. 
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In terms of capacity building, about 1,200 participants were 
introduced to international and European standards in the above 
areas through relevant activities of national partners, and 413 stake-
holder representatives improved their knowledge on these issues 
through project activities; 263 specialists were trained in occupa-
tional safety and health and risk assessment; 256 labour inspectors 
were trained in inspection techniques and acquired communication 
skills to more effectively detect and deter undeclared work.

Incidentally, the publications of the EU-ILO Project «Enhancing 
the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions 
and Tackle Undeclared Work» can be viewed and researched [2]. 

In the field of labour inspection, it is necessary to highlight  
a comprehensive analysis and recommendations for the harmoniza-
tion of the legal framework for labour inspection with international 
standards; meaningful recommendations for the modernization of 
the information system of the State Labour Service; deepening the 
understanding of ways to apply strategic planning methods to the 
management of inspection activities of the State Labour Service.

The mandate and functions assigned to the State Labour Service 
of Ukraine are very broad and ambitious, covering a wide range of 
powers.

The government of Ukraine has expanded the powers of the 
State Labour Service by the Resolution «On Amendments to the 
Regulations on the Civil Service of Ukraine on Labour» № 1117 [3]. 
Due to the addition of paragraphs. 34 item 4 of the Provision by new 
norms, the State Labour Service will have the right to participate: in 
the certification of specialists who have the right to conduct a tech-
nical inspection and / or expert inspection of high-risk machines, 
mechanisms and equipment; in the work of the commission for the 
write-off of state property.

Also, the State Labour Service will also be allowed to record the 
process of conducting inspections (inspection visits) using audio, 
photo and video equipment.

The State Labour Service of Ukraine ensures the effective appli-
cation of the law, implementing two main functions: 1) law enforce-
ment; 2) providing technical information and advice to employers 
and employees. The tasks of control, information and counseling are 
closely related and often implemented simultaneously.
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The introduction of compulsory vaccination against COVID-19 
is one of the most discussed topics in Ukraine, which raises many 
questions, especially in the field of labour law.

The State Labour Service has recently received many requests 
for clarification on the application of labour legislation during quar-
antine measures caused by the COVID-19 pandemic [4]. At pres-
ent, citizens are most interested in whether vaccination against  
COVID-19 is mandatory for all employees and whether it is possible 
to dismiss them if they refuse. Also relevant are the issues of remu-
neration during the dismissal of an employee in connection with the 
refusal of vaccination, the duration of such dismissal, the documen-
tation of the refusal or evasion of the employee from vaccination, 
the possibility of accepting a temporary employee instead of the 
dismissed, and so on.

For instance, the State Labour Service explained how to replace  
a dismissed employee who was not vaccinated against COVID-19. 
For the period of removal of the main employee, another employee 
who has received mandatory preventive vaccination against acute 
respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 
may be hired under a fixed-term employment contract. An employee 
who has entered into a fixed-term employment contract shall be 
dismissed after the expiration of the period of dismissal of the main 
employee. This conclusion was published by the State Labour Office 
on its own website, referring to case law [5].

Thus, the critical importance of ensuring the labour right by 
supervisory authorities, namely, the State Labour Service of Ukraine.

The work of the State Labour Service is aimed at improving the 
efficiency of work with citizens ’appeals, taking into account the need 
for objective, comprehensive and timely consideration of citizens’ 
appeals in accordance with the requirements of the current legisla-
tion of Ukraine. In the third quarter of 2021, the State Labour and 
its territorial bodies received 11,895 appeals from citizens, of which 
462 were collective appeals, in which 16,261 citizens appealed [6].

It is important to note that the State Labour Service of Ukraine 
became a member of the International Association of Labour 
Inspection. It is the global professional association with more than 
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100 members worldwide [7]. This membership should contribute 
to strengthening the effectiveness and efficiency of labour inspec-
tion of Ukraine through participation in international and regional 
conferences, exchanging experiences and ideas on promoting 
compliance with labour laws and best practices. IALI also provides 
its members with access to professional information through the 
Association’s website, newsletters, reports, and other publica-
tions and promotes close cooperation between members through 
regional networks and events.

Labour inspection, as an integral part of the system of labour 
regulation, which performs the fundamental function of ensuring 
the application of labour legislation and effective compliance with 
its requirements, promotes economic development.
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ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Розвиток цифрового суспільства в світі є сучасною тенден-
цією глобального масштабу, що викликає суттєві зміни 
суспільно-владних відносин.

Завдяки цифровізації відбувається інтеграція України 
в світовий цифровий простір, що надає переваги громадя-
нам шляхом розвитку економіки, бізнесу, внесення відповід-
них змін до законодавства, прийняття важливих політичних 
рішень, створення нових робочих місць та можливості участі  
у міжнародних проектах тощо.

Науковцем Карпенко О. В. було зазначено, що: «у держа-
вах, де відбувається посилений розвиток цифрової еконо-
міки, формується й новий тип суспільства – «цифрове суспіль-
ство», у якому діяльність його суб’єктів здійснюється на 
основі виробництва, впровадження, застосування, цифрових  
технологій» [1, с. 2].

В Європі запровадження інклюзивного доступу до послуг 
та використання технологій дало можливість створити інклю-
зивне цифрове суспільство. Завдяки цьому громадяни воло-
діють необхідними знаннями та навичками для доступу до 
мережі Інтернет. Це забезпечує підвищення їхніх шансів на 
гідне працевлаштування, здобуття освіти, стимулює ділову та 
соціальну активність [2].

Аналіз досвіду забезпечення функціонування електронного 
урядування в Європейському Союзі свідчить про тенденцію 
до підвищення цифровізації сектору публічного управління,  
а також розширення кількості та типології публічних електрон-
них послуг. 

Широкого поширення в ЄС також набуло проведення полі-
тики підвищення цифрової грамотності населення, врахо-
вуючи вразливі верстви населення. Метою такої політики  
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є забезпечення доступу кожного громадянина до мережі 
Інтернет, цифрових технологій та інформаційно-комуніка-
ційних технологій. Наразі населення найчастіше використо-
вує цифрові технології у повсякденному житті для користу-
вання онлайн послугами: оплати комунальних послуг, надання 
інформації про доходи та реєстрації нових суб’єктів господарю-
вання тощо. 

На сьогоднішній день система е-урядування держав – членів 
ЄС забезпечує функціонування передових технологій та найно-
вітніших соціальних інновацій [3, с. 6–7]. 

З метою запровадження ефективного підходу та викорис-
тання цифрових технологій наразі створюється відповідна 
система для цифрового погодження нормативних докумен-
тів. Розвивається нова для України цифрова індустрія відкри-
тих даних, що має на меті підвищення відкритості, прозо-
рості та ефективності роботи державних органів. Основним 
завданням у цьому напрямі є забезпечення інтеграції укра-
їнського порталу data.gov.ua до порталу відкритих даних ЄС 
europeandataportal.eu та порталу data.europa.eu. Центральний 
європейський портал відкритих даних є основною точкою  
і встановлює загальні стандарти з метою зниження ризиків 
корупції, сприяючи прозорості влади для позитивного впливу 
на розвиток економіки. В Україні державним органом, який 
відповідає за реалізацію цієї політики визначено Міністерство 
цифрової трансформації [4]. 

За підтримки Уряду Швейцарії в Україні діє проект EGAP, 
який надав сприяння у створенні національного бренду «Дія», 
який означає – Держава і Я. 

Завдяки мобільному застосунку «Дія» громадяни отримали 
доступ до цифрових документів у смартфоні. Україна стала 
четвертою в Європі державою, громадяни якої користуються 
цифровим посвідченням водія, та першою в світі, де можна 
скористатися електронним паспортом без пред’явлення фізич-
ного документа. Ці документи офіційно є цифровими аналогам 
паперових документів.

23 серпня 2021 року набув чинності Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний 
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демографічний реєстр та документи, що підтверджують грома-
дянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» 
(№ 1368-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 30.03.2021). 

Також одним з основних елементів розбудови цифрової 
держави є система електронної взаємодії державних інформа-
ційних ресурсів в Україні «Трембіта», яка відповідає усім стан-
дартам ЄС та вимогам щодо захисту інформації й була запрова-
джена в промислову експлуатацію у 2020 році [46].

Наразі «Трембіта» є основою української інфраструктури 
е-урядування, надаючи можливість успішно впроваджувати 
реформи децентралізації та цифрової трансформації в Україні. 
Завдяки цій системі покращено якість даних, оптимізовано 
реєстри, прискорено роботу державних органів та створено 
відповідні сервіси для громадян. 

До «Трембіти» підключено центри надання адміністратив-
них послуг (ЦНАПи), які працюють в інформаційній системі 
«Вулик». Це надає нові можливості отримання даних з держав-
них електронних реєстрів, підвищує продуктивність роботи 
ЦНАПів і допомагає нарощувати спроможність територіальних 
громад [5].

Важливим елементом розбудови цифрової держави є запро-
вадження відповідних електронних сервісів органами вико-
навчої та публічної влади. 

З метою розбудови цифрової держави органами вико-
навчої та публічної влади запроваджено відповідні елек-
тронні сервіси, продовжується реформування Пенсійного 
фонду України, зокрема застосовується нова система надання 
послуг в електронній формі, впроваджено електронну послугу 
«Пенсійний калькулятор» та розпочато ретроконверсію папе-
рових пенсійних справ. 

Процеси цифровізації та автоматизації мають також вплив 
на кількість та якість робочих місць – створюються нові форми 
зайнятості, змінюється характер, умови та форми організації 
праці, а також вимоги до професійного навчання. 

Передовий досвід країн ЄС свідчить про суттєвий вплив 
відповідних заходів, здійснених для розвитку цифрових нави-
чок населення на розвиток економіки та конкурентоздатність 
цих країн на міжнародному рівні.
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Враховуючи стратегічний вектор на набуття повноправ-
ного членства в ЄС Україна, використовуючи провідний 
досвід ЄС у цьому напрямі, розробила та прийняла відповідні  
нормативно-правові акти та вживає заходи для цифрової 
трансформації суспільства, які направлені на розвиток та 
застосування цифрових технологій, зокрема у соціальній сфері. 
Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку ЄС є логіч-
ною метою, яка випливає з положень Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС та пріоритетів Східного партнерства.

Важливим етапом для впровадження стимулів щодо 
цифровізації економіки, суспільної та соціальної сфер,  
а також набуття громадянами цифрових компетенцій стало 
прийняття Концепції розвитку цифрової економіки та суспіль-
ства України, проголошення концепції «Держава в смарт-
фоні», прийняття Стратегії цифрової трансформації соціаль-
ної сфери та Концепції розвитку цифрових компетентностей  
до 2025 року.

Враховуючи євроінтеграційний курс, Україна застосовує 
кращий досвід та практики країн ЄС, адаптуючи його їх до наці-
ональних умов та особливостей розвитку. Побудова сучасної, 
надійної, а також безбар’єрної «держави в смартфоні», здатної 
безперебійно та ефективно працювати, є непростим завдання, 
яке складається з різних аспектів, що потребують подальшого 
наукового дослідження.
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ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ:  
ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІ  

ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Питання прав людини завжди займали велике місце як  
у житті, так і в політико-правовій доктрині. У різні періоди 
історії людства права людини перебували і певною мірою зале-
жать від зовнішнього середовища, саме публічної «оболонки», 
у якій існував і існує індивід. Сходження його від безправного 
і повністю залежного від цього середовища становища до 
свободи знаменує еволюцію як власне прав і свобод людини, 
так і їх правового регулювання. Звісно ж, що аксіологічний 
підхід до аналізу феномена правами людини є правильним, 
оскільки дозволяє порівнювати, з одного боку, міру свободи 
індивіда, з другого - ступінь готовності держави слідувати 
проголошеним принципам і нормам. Весь сучасний перелік 
фундаментальних ідей та принципів у сфері права і свободи 
людини був сформульований в епоху античності та частково 
середньовіччя і послужив основою для формування та утвер-
дження відповідних уявлень та концепцій Нового та новіт-
нього часу [1]. У доктрині існує безліч підходів до диференціації 
та групування права і свободи особистості. Як слушно зазначає 
Н.В. Варламова, в основу класифікації можуть бути покладені 
різні ознаки елементів, що вивчаються, однак щоб класифіка-
ція мала наукове значення, ці ознаки (критерії) повинні бути 
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не випадковими, а істотними, що відображають такі прояви 
класифікованих елементів, які сприяють розкриттю їх сутності 
(єдності їх сутності) [2]. Так, виділяються такі класифіка-
ції прав людини: залежно від джерела походження: природні 
та позитивні; в залежності від зв’язку індивіда з конкретною 
державою: права людини та права громадянина; залежно від 
юридичної сили джерела закріплення права: конституційні та 
галузеві; залежно від можливості обмеження: абсолютні (що 
не підлягають обмеженню) та відносні (щодо яких можуть 
бути встановлені обмеження); залежно від ролі держави у їх 
здійсненні: негативні (держава має утримуватися від конкрет-
них дій по відношенню до індивіда) та позитивні (держава має 
надати особі певні блага, сприяти у реалізації ним своїх прав); 
залежно від характеру суб’єктів: індивідуальні (право на життя, 
працю тощо) та колективні (право на страйк, мітинги та ін.); 
залежно від змісту прав та сфер діяльності людини: особисті 
(право на життя, охорону гідності, таємницю листування, теле-
фонних переговорів та ін.); політичні (право обирати та бути 
обраним у владні структури, право на рівний доступ до держав-
ної служби, на об’єднання, на проведення мирних зборів, 
мітингів, демонстрацій та ін.); економічні (право приватної 
власності, декларація про підприємницьку діяльність, працю, 
відпочинок та інших.); соціальні (право на охорону сім’ї, мате-
ринства та дитинства, на охорону здоров’я, на соціальне забез-
печення, сприятливе довкілля та ін.); культурні (право на 
освіту, на участь у культурному житті, на користування резуль-
татами наукового та культурного прогресу; свобода літератур-
ного, художнього, наукового, технічного та інших видів твор-
чості та ін.) [3].

Розвиваючи названу класифікацію, А.В. Стремоухов додат-
ково класифікує права: за характером здійснення: права, 
які суб’єкт реалізує у конкретних правовідносинах влас-
ними позитивними діями (право на працю, на відпочинок, на  
матеріальне забезпечення, на об’єднання та ін.), та права, що 
реалізуються у правовідносинах загального типу (право на 
життя, на гідність, на недоторканність приватного життя та 
ін); за галузевою належністю (права, що належать до певної 
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галузі права); за метою участі суб’єкта у правовідносинах: 
публічні (участь індивіда у відносинах з метою керувати спра-
вами держави або знайти визнання та захист у держави поро-
джує публічні правовідносини) та приватні (участь у відно-
синах рівних суб’єктів права з метою вирішення приватних 
справ – приватні правовідносини); за функціональним призна-
ченням: матеріальні (що закріплюють за людиною та грома-
дянином можливості користуватися матеріальними та духо-
вними благами) та процедурно-процесуальні (що визначають 
процедуру реалізації, а у разі захисту порушеного (оспореного) 
права в суді – процес їх відновлення); за ступенем пошире-
ності прав на те чи інше коло людей: загальні (закріплюються 
в Конституції та інших законах та поширюються на всіх) та 
спеціальні (залежать від соціального, службового становища, 
статі, віку особи, а також інших факторів та обставин) [4].

Як відомо, спочатку виділялися три покоління прав, пізніше 
додалося четверте покоління, щодо якого у доктрині немає 
єдиного підходу. Перше покоління прав людини включає 
проголошеними буржуазними революціями (XVII–XVIII ст.) 
негативні права (цивільні та політичні), що уособлюють неза-
лежність особистості від держави, невтручання останнього  
в область свободи особистості. До них належать декларація 
про життя; право на свободу та особисту недоторканність, 
недоторканність приватного життя, у тому числі житла та 
кореспонденції; повага особистої гідності, честі та доброго 
імені; право мати майно у власності; свобода совісті та віроспо-
відання; слова, друку, думок та переконань; свобода зборів та 
об’єднань; право брати участь в управлінні державою безпосе-
редньо або через вільно обраних представників та ін. Названі 
права спочатку були сформульовані у французькій Декларації 
прав людини та громадянина (1789 р.) та американському 
Біллі про права (1791 р.), пізніше вони стали знаходити відо-
браження у національних конституціях більшої частини країн 
та у міжнародних актах, зокрема Загальної декларації прав 
людини 1948 р. (ст. 3-21) та Міжнародному пакті про громадян-
ські та політичні права 1966 р. У Європі на основі Європейської 
конвенції про захист прав людини та основних свобод  
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1950 р. та додаткових протоколів до неї було створено відпо-
відні правові механізми захисту цих прав, а саме Рада Європи та 
Європейський Суд з прав людини. Друге покоління прав форму-
валося на рубежі XIX–XX ст. – середині XX ст., коли ці права 
були конституційно визнані в більшості країн, а також утвер-
дилися у формі міжнародно-правових стандартів (Загальної 
декларації прав людини, Міжнародному пакті про соціальні, 
економічні та культурні права та свободи 1966 р. та ін.). Це 
соціальні, економічні та культурні права, які утвердилися під 
впливом боротьби народів за покращення свого соціально-
економічного становища та підвищення культурного статусу. 
Зазначені права є позитивними, оскільки їхня реалізація вима-
гає від держави певних дій. Таким чином, якщо сутність прав 
першого покоління полягає у свободі людини від держави,  
у тому, що держава бере на себе зобов’язання не втручатися  
у певні сфери життя людини, то друге покоління прав передба-
чає активну участь держави у соціально-економічному та куль-
турному житті суспільства для забезпечення соціальної спра-
ведливості та рівності можливостей. На думку Н.В. Варламової, 
«права першого покоління визнаються абсолютними, справді 
суб’єктивними правами, що безумовно пов’язують державу, що 
підлягають судовому захисту, тоді як соціальні права у власне 
юридичному сенсі правами не є, бо являють собою претензії не 
на свободу, а на отримання від держави (за рахунок перерозпо-
ділу національного доходу за допомогою системи прогресив-
ного оподаткування) певних матеріальних благ через систему 
безплатних або наданих на пільгових умовах послуг (у галузі 
медицини, освіти, забезпечення житлом тощо) або прямих 
грошових виплат (пенсій, допомоги, стипендій), які гаранту-
ють гідний рівень життя» [5].

До останніх належать декларація про соціальне забез-
печення; право на працю, на справедливі та сприятливі 
умови праці та захист від безробіття; право на відпочинок та 
дозвілля; декларація про певні стандарти життя; декларація 
про соціальне забезпечення; право на освіту; декларація про 
охорону здоров’я; право вільно брати участь у культурному 
житті суспільства; декларація про творчість; право користува-
тися результатами наукового прогресу та ін. Третє покоління 
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прав почало формуватися після Другої світової війни. Це права 
колективні, або солідарні, викликані глобальними пробле-
мами людства і належать не стільки кожній людині, скільки 
народам і націям (право нації на самовизначення і право на 
історичну батьківщину, територіальну цілісність, суверенітет, 
світ, сприятливе навколишнє природне середовище, досто-
вірне , вільний соціальний та економічний розвиток тощо). 
Фундаментом прав третього покоління є такі міжнародні акти, 
як Статут ООН, Загальна декларація прав людини, Декларація 
про надання незалежності колоніальним країнам та наро-
дам та ін. Четверте покоління прав людини почало формува-
тися наприкінці XX ст. Як говорилося раніше, з цього питання  
у науці не склалося єдиної думки [6]. Висловлено декілька 
точок зору на те, які права входять до четвертого покоління: 
1) соматичні права людини; 2) інформаційні права та техно-
логії; 3) права, пов’язані з розвитком суспільства та науково-
технічним прогресом; 4) права людства на світ, ядерну безпеку, 
космос, екологічні права та інші. Не заперечуючи можливості 
включення зазначених та інших груп прав у четверте поко-
ління, вважаємо, що перша з названих груп більше тяжіє до 
особистих прав, третя та четверта певною мірою близькі один 
до одного і можуть бути об’єднані. До комплексу соматичних 
прав включаються права на життя, смерть, зміна статі, гомо-
сексуальні контакти, трансплантацію органів, вживання 
наркотиків або психотропних засобів, штучне репродуку-
вання, стерилізацію, аборт, клонування. Виділення як само-
стійного класу даних прав ґрунтується на фундаментальній 
світоглядній впевненості у «праві» людини самостійно розпо-
ряджатися своїм тілом Класифікація прав людини у поколін-
нях значною мірою умовна. Так, передбачається, що, можливо, 
на обрії – п’яте чи шосте покоління прав. Аргументується це 
тим, що корпус прав, які потребують захисту, неминуче розши-
рюватиметься. Усі покоління правами людини, незалежно 
від кількості, доповнюють одне одного, утворюють систему, 
обумовлену багатогранним життям людини. Найбільш поши-
рена класифікація прав, критерієм якої є та чи інша сфера  
діяльності: особисті, політичні, економічні, соціальні, культурні 
права і свободи. Кожній із цих груп притаманний свій механізм 
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реалізації, який із розвитком інформаційних технологій може 
набувати немислимі раніше форми. З одного боку, це спро-
щує і збільшує можливості використання конкретних прав,  
з другого - передбачає виникнення певних ризиків, зумовлених 
віртуальним середовищем. Права та свободи людини в реаль-
ному світі та віртуальному просторі реалізуються по-різному, 
однак вони мають бути гарантовані та захищені у рівній мірі. 
Держава зобов’язана не лише проголосити права у віртуаль-
ному світі, а й визначити гарантії їх реалізації, а у необхідних 
випадках та способи їхнього захисту.
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РЕКОМЕНДАЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ: 

ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ЗАСТОСУВАННЯ

На сучасному етапі розвитку держави рушійною силою 
економічної стабільності та прогресу є конкуренція. В Україні 
наразі створена доволі розгалужена законодавча база з питань 
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регулювання економічної конкуренції, захисту від недобросо-
вісної конкуренції, а також антимонопольного спрямування. 
Державним органом із спеціальним статусом, метою діяль-
ності якого є забезпечення державного захисту конкуренції  
в підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель, 
є Антимонопольний комітет України [1].

Відповідно до своїх повноважень з метою однакового засто-
сування норм законодавства про захист економічної конкурен-
ції, зокрема й законодавства про захист від недобросовісної 
конкуренції, Антимонопольний комітет України надає реко-
мендаційні роз’яснення з питань застосування цього законо-
давства [2]. Практично ідентичне положення міститься також 
у Законі України «Про Антимонопольний комітет України», 
відповідно до якого вказаний орган має право надавати реко-
мендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства 
про захист економічної конкуренції [1]. Проте правова природа 
таких рекомендаційних роз’яснень, а також їхня юридична 
сила та практика застосування, не мають чіткого розуміння.

Правова природа – це засіб правової кваліфікації, іденти-
фікації, що дозволяє визначити характерні ознаки для певної 
групи правовідносин, що окреслюють правові наслідки. З цього 
можна дійти висновку, що правова природа становить належ-
ність до того чи іншого елементу системи права (інститут, 
підгалузь, галузь). Для того, щоб схарактеризувати правову 
природу, необхідно встановити таке: дефініцію відповідної 
категорії, правове регулювання цих відносин.

Рекомендаційні роз’яснення Антимонопольного комітету 
України (далі –АМКУ) за своєю правовою природою можуть 
вважатися підзаконними правовими актами. Вони містять 
лише рекомендаційний характер та не можуть підміняти 
собою певні положення закону. Адже метою видання таких 
актів є роз’яснення застосування певного положення закону, 
а ніяк не створення нових норм. Це пояснюється ієрархіч-
ною структурою законодавства. Проте інколи АМКУ порушує 
вказане правило, прикладом можуть слугувати Рекомендаційні 
роз’яснення «Щодо застосування положень частин другої, 
п’ятої та шостої статті 52 Закону України «Про захист  
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економічної конкуренції», частин першої та другої статті 21 
Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 
від 09.08.2016 року [10].

Цей документ не лише корегує санкцію за порушення зако-
нодавства у сфері захисту економічної конкуренції, а й навіть 
установлює перелік обставин, що пом’якшують чи обтяжують 
діяння. Але такі норми повинні бути встановлені в законі, а не 
міститися в підзаконному акті. На зазначеному аспекті наго-
лошували правники з самого моменту ухвалення спірного 
акта, критикуючи АМКУ за те, що він перевищив межі своєї 
компетенції, фактично взявши на себе функції законодавчого  
органу – Парламенту. Закон є нормативним актом, що ухва-
люється в особливому процесуальному порядку, який нази-
вається законодавчим процесом. В Україні він визначається 
Конституцією, регламентом Верховної Ради України та окре-
мими законами і складається з низки послідовних стадій. 
Конституційний Суд України, аналізуючи статтю 92 Конституції 
України, встановив, що виключно законами України мають 
врегульовуватися засади цивільно-правової відповідальності, 
підстави кримінальної, адміністративної та дисциплінарної 
відповідальності – діяння, які є злочинами, адміністративними 
або дисциплінарними правопорушеннями (основні ознаки 
правопорушень, що утворюють їх склад), та відповідальність 
за них. У такий спосіб Конституція України заборонила врегу-
льовувати зазначені питання підзаконними нормативно-
правовими актами та встановила, що лише Верховна Рада 
України у відповідному законі має право визначати, яке право-
порушення визнається, зокрема, адміністративним правопору-
шенням чи злочином, та міру відповідальності за нього [8].

Закон – нормативний акт вищої юридичної сили, який 
регулює найважливіші суспільні відносини. Він ухвалюється 
органом законодавчої влади або референдумом і є основною 
категорією законодавчої системи, тому його вивчення посі-
дає центральне місце в юридичній теорії. У науці загальноте-
оретичної юриспруденції існує таке визначення підзаконного 
нормативно-правового акта – акт, який видається відповідно 
до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих 
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розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних 
норм [9, с. 334].

Відомчий акт – підзаконний нормативний акт (указ, інструк-
ція, нормативний наказ та ін.), що видається в межах компе-
тенції того чи іншого органу виконавчої влади (міністерства, 
комітету, відомства), який містить вторинні (похідні) норми, 
що розкривають і конкретизують первинні норми, прийма-
ються на їх підставі, спрямовані на їх виконання. Відомчі акти 
(акти конкретних міністерств, комітетів, фондів та ін.) мають 
внутрішнє, внутрішньовідомче юридичне значення: 1) вида-
ються з питань, віднесених виключно до їх відання; 2) поши-
рюються на осіб, які входять до сфери їхнього відання, тобто 
перебувають у системі управлінської, службової та дисциплі-
нарної підлеглості лише цих відомств [9, с. 337].

Отже, спираючись на доктринальні вчення про норма-
тивно-правові акти, можна стверджувати, що рекомендаційні 
роз’яснення АМКУ за своєю сутністю є підзаконними норма-
тивними актами. Оскільки АМКУ приймає їх відповідно до своїх 
повноважень та з питань застосування законодавства з захисту 
економічної конкуренції. Проте Закон «Про Антимонопольний 
комітет України» не містить окремих положень щодо видів 
таких рекомендаційних роз’яснень.

У процесі аналізу судової практики можна вказати на те, 
що суди не беруть до уваги рекомендаційні роз’яснення, наго-
лошуючи на їх рекомендаційний дорадчий характер, а також 
вказують на те, що вони не зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України. Господарський суд Миколаївської області розглядаючи 
справу № 915/159/17 висловив таку думку: «Ці Рекомендаційні 
роз’яснення визначають підходи Антимонопольного комітету 
України, які рекомендується застосовувати його органам при 
визначенні розміру штрафів за порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції з метою забезпечення право-
вої визначеності та передбачуваності застосування поло-
жень зазначених Законів (п. 1 Рекомендаційних роз’яснень)». 
Ураховуючи, що відповідачем за кожне порушення законо-
давства у сфері захисту економічної конкуренції застосо-
вані штрафи в розмірі від 25 000 до 50 000 грн, що відповідає 
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приписам абз. 4 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції», ураховуючи, що Рекомендаційні роз’яснення 
мають рекомендаційний (а не обов’язковий характер),  
не є нормативним актом та не зареєстровані в Міністерстві 
юстиції» [3].

Ще однією проблемою є можливість факультативного 
застосування положень таких рекомендаційних роз’яснень 
не тільки судовими органами, а й самим АМКУ. В одних випад-
ках він застосовує положення рекомендаційних роз’яснень,  
в інших – ні, спираючись при цьому все на той же їхній рекомен-
даційний характер. Отже, у таких ситуаціях вбачається маніпу-
лювання нормами закону, а інколи й упереджене чи, супротив, 
привілейоване ставлення до певних суб’єктів господарювання.

Прикладом можна вказати рішення у справі про зловжи-
вання монопольним становищем ТОВ «Лукойл Авіейшн 
Україна» № 483-р від 29 вересня 2015 року. АМКУ зменшив 
розмір базового штрафу на 20 % і на 50 %, при цьому були 
враховані пом’якшувальні обставини та у рішенні було наявне 
посилання на норми Рекомендаційних роз’ясненнях [6].

Проте в рішенні № 546-р від 11 жовтня 2018 року щодо  
ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» у справі про 
поширення інформації, що вводить в оману, АМКУ не врахо-
вував положення Рекомендаційних роз’яснень. У результаті 
розгляду справи було винесено рішення про накладення на 
вказане підприємство штрафу у розмірі 14 млн грн [7].

АМКУ також у своєму рішенні № 415-р від 08 вересня 
2016 року стосовно компанії «Алкон Фармасьютікалз ЛТД» 
та її дистриб’юторів у справі про антиконкурентні узгоджені 
дії не вказує на використання Рекомендаційних роз’яснень. 
Відповідно до рішення, АМКУ під час обчислення штрафу 
в розмірі 1,6 млн грн брав до уваги такі обставини: рівень 
прибутковості, ступінь впливу відповідної діяльності відпові-
дачів на ринках лікарських засобів виробництва групи «Алкон» 
на суміжні ринки, ступінь соціальної значущості лікарських 
засобів виробництва групи «Алкон» [5].

Слід ще вказати рішення АМКУ у справі № 13-р від 24 січня 
2017 року про зловживання монопольним (домінуючим) 
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становищем ДП «МА «Бориспіль». При визначенні розміру 
штрафу у мотивувальній частині рішення враховувалася лише 
обставина щодо розміру доходу від діяльності, що визнава-
лася як порушення в сфері захисту економічної конкуренції. 
Результатом стало накладення на компанію штрафу у розмірі 
12,7 млн грн. Відтак у вказаному рішенні також не міститься 
посилання на використання Рекомендаційних роз’яснень [4].

Отже, Антимонопольний комітет України відповідно до 
повноважень, визначених законом, може надавати рекомен-
даційні роз’яснення з метою правильного та однаквого засто-
сування положень законів у сфері захисту економічної конку-
ренції. Проте можна дійти висновку, що за своєю сутністю 
вказані акти є підзаконними, містять рекомендаційний,  
а отже, необов’язковий характер. Також можна вказати на те, 
що в таких актах АМКУ встановлює міри відповідальності та 
санкції, що є незаконними та не відповідають повноваженням 
вказаного органу. Суди при оскарженні рішень АМКУ також не 
беруть до уваги рекомендаційні роз’яснення, наголошуючи 
на тому, що вони не мають юридичної сили закону. Видання 
рекомендаційних роз’яснень містить позитивний характер, 
оскільки сприяє полегшенню розуміння певних правових норм 
та спрощує їх однакове правозастосування. Проте такі акти не 
можуть замінювати собою закон та створювати нові норми 
права, а повинні лише тлумачити та роз’яснювати вже наявні 
положення законів.
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Третяк Юлія Віталіївна
здобувач вищої освіти слідчо-криміналістичного інституту

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

СУЧАСНИЙ СТАН ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
УКРАЇНСЬКОЮ ПОЛІЦІЄЮ

Найвищою соціальною цінністю в державі відповідно до 
статті 3 Конституції України визнається людина, її життя, 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Саме права 
і свободи людини, а також їх гарантії, визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави, а утвердження та забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком держави [1]. 

Національна поліція України є центральним органом вико-
навчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення 
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охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтри-
мання публічної безпеки і порядку. У своїй діяльності поліція 
керується принципом верховенства права, відповідно до якого 
людина, її права та свободи визнаються найвищими ціннос-
тями [2].

Водночас Україна знаходиться серед трійки лідерів-поруш-
ниць ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод [3, с. 2]. Варто звернути увагу, що більшість із встановле-
них Європейським судом з прав людини порушень вчиняються 
в місцях несвободи, зокрема у відділах поліції та ізоляторах 
тимчасового тримання. Порушення прав людини залишаються 
системним явищем в Україні, на що постійно звертає увагу 
міжнародна спільнота. 

Як зазначає Уповноважений Верхової Ради України з прав 
людини, найвищий ризик порушення прав людини виникає 
на етапі затримання особи працівниками правоохоронних 
органів [4]. В контексті цього вважаємо, що значний ризик 
бути підданими порушенню прав людини мають вразливі 
групи населення, адже саме вони мають найбільші труднощі із 
захистом своїх прав, а тому потребують додаткового захисту  
та уваги.

Актуальність статті зумовлена підвищеною увагою суспіль-
ства та міжнародної спільноти до питання дотримання прав 
людини, зокрема представниками правоохоронних органів. 
Враховуючи, що одними із основних принципів діяльності полі-
ції є принципи верховенства права та дотримання прав і свобод 
людини, відповідний аспект набуває особливого значення. 
Розуміння сучасного стану дотримання прав людини полі-
цією дозволить зрозуміти масштаби порушень прав людини, 
а отже – дасть можливість зрозуміти причини та фактори, які 
сприяють таким порушень, та виробити систему запобігання 
порушенням прав людини у діяльності правоохоронних орга-
нів. Будь-яка система запобігання та протидії порушенням 
неможлива без розуміння реального стану справ тієї чи іншої 
проблеми.

Метою роботи є актуалізація питання дотримання прав 
людини правоохоронними органами та розгляд сучасного 
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стану дотримання прав і свобод людини, зокрема в контексті 
незаконного застосування насильства.

Питання дотримання прав людини правоохоронними орга-
нами є достатньо науково розробленим. Над відповідними 
дослідженнями працювали такі вчені, як: Бандурка О., Бухач 
В., Гіда Є., Гула Л., Загуменна Ю., Кравченко Ю., Криштанович 
М., Кучинська О., Логвиненко М., Мінченко С., Негодченко О., 
Січкар С., Строков І., Чернєй В., Чернявський С., Шаповал Л. та 
інші. Однак, права людини є динамічним явищем, що потребує 
постійних наукових пошуків.

Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотри-
мання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та 
законами України, а також міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
і сприяє їх реалізації. Так, серед основних обов’язків поліцей-
ського важливе місце посідає обов’язок поважати і не пору-
шувати прав і свобод людини [2]. Тому, як слушно відмічає 
Вітик Ю., права і свободи людини є необхідною принциповою 
умовою змісту діяльності поліції, без урахування цього прин-
ципу неможливо здійснювати професійну правоохоронну 
діяльність [5, с. 206]. 

Схожої позиції дотримується і Бейлі Д., зазначаючи, що 
зміст поліцейської діяльності в сучасному демократичному 
суспільстві полягає у захисті поліцією прав людини [6, с. 193]. 
Зокрема, це стосується формування гарантій, які унеможлив-
люють здійснення свавільних арештів, затримань, застосу-
вання насильства тощо. В цьому контексті важливим аспектом 
є запровадження спеціального навчання працівників з метою 
забезпечення прав людини в діяльності поліції.

За даними Харківського інституту соціальних досліджень 
щодо загальної оціночної кількості жертв незаконного фізич-
ного насильства в поліції України в період 2004–2020 рр.,  
незважаючи на наступну оціночну кількість потерпілих 
осіб у 2004 році – 1 026 616 осіб та 1 319 500 осіб впродовж  
2004–2009 років, що у відсотковому відношенні 2,73 % та 
3,50 % відповідно, така кількість потерпілих з роками збіль-
шується. Так, у 2015 році відповідний показник складав  
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409 080 осіб (1,30 %), у 2017 – 641 326 (2 %), у 2018 –  
546 686 (1,7 %), а у 2020 році – 698 926 осіб (2 %) [7, с. 22]. 

 Аналогічна ситуація характерна і для оціночної кіль-
кості жертв побиття, завдання тілесних ушкоджень під час 
затримання поліцією в період 2004–2020 рр. Так, впродовж  
2004–2009 років такий показник складав 604 433 особи та 
поступово зменшувався з кожним роком. Однак, станом на 
2020 рік показник збільшився практично до попереднього 
періоду і склав 559 140 осіб [7, с. 23].

Що стосується використання незаконного насильства під 
час розслідувань, оцінна кількість постраждалих зросла вдвічі 
та склала 419 355 випадків. Значно зросли показники і за кіль-
кістю жертв психологічного насильства в поліції впродовж 
2004–2020 рр. [7, с. 27].

Варто підкреслити, що реальна кількість потерпілих може 
бути значно більшою. Так, серед осіб, які зазнали порушення 
їхніх прав поліцією, більшість узагалі не подавала офіційних 
скарг, що становить практично 73 % осіб. Говорячи у контексті 
порушення поліцією права на захист від катувань, лише 9,3% 
жертв катувань подавали скарги до поліції [8, с. 24].

Результати моніторингових візитів національного 
превентивного механізму працівниками Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини теж 
свідчать про порушення поліцейськими прав і свобод людини 
під час затримання та перебування в територіальних органах 
поліції. Під час моніторингових візитів продовжують виявля-
тись факти надмірного застосування сили працівниками полі-
ції під час затримання громадян [9, с. 47, 48].

Відповідно до положень Закону України «Про Національну 
поліцію» рівень довіри населення до поліції є основним крите-
рієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів 
поліції [2]. За даними дослідження, більшість респондентів  
(56,2 %) оцінили роботу поліції як неефективну. Беручи до 
уваги дані аналогічних національних досліджень, кількість 
осіб, незадоволених діяльністю поліції, додатково зросла 
на 3,5 % [7, с. 11]. Про негативні тенденції в налагодженні  
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партнерських відносин «громадянин – правоохоронний орган» 
свідчать і дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив та 
компанії TNS в Україні, відповідно до результатів якого просте-
жується падіння рівня довіри до судів, прокуратури, Служби 
безпеки України, Збройних Сил України та поліції зокрема [10].

Відповідний стан справ, пов’язаний із падінням рівня довіри 
до поліції та збільшенням кількості порушень прав людини, 
може пояснюватися існуванням комплексу проблем та відсут-
ністю системних заходів з покращення згаданої ситуації. 
Так, досі функціонує застаріла та недієва система виявлення  
і розслідування випадків застосування незаконного насиль-
ства поліцією; професійний та культурний рівень співробітни-
ків поліції залишається на низькому рівні, а підготовка праців-
ників за напрямом дотримання прав людини практично не 
здійснюється та є неефективною.

Підсумовуючи, слід зазначити, що сучасний стан дотри-
мання прав людини поліцією свідчить про наявність систем-
них проблем у відповідній сфері, які потребують нагального 
вирішення. Порушення прав людини завдає непоправної 
шкоди авторитету органів поліції, підриває рівень довіри до 
них, спричиняє систематичну критику з боку правозахисних 
організацій та впливає на загальний стан дотримання прав 
людини та стан злочинності зокрема. Саме тому варто актуалі-
зувати відповідну проблему та вживати активних та цілеспря-
мованих заходів щодо розробки комплексної системи захо-
дів профілактики та запобігання порушенням прав людини, 
усунення причин та умов, що їх породжують. Якщо не дослі-
джувати відповідний феномен, то наслідки порушення прав 
людини можуть стати руйнівними. 
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Перехідне правосуддя і такий його аспект як «право знати 
правду» завжди були актуальними для України з огляду на її 
тривале існування спочатку у складі Російської імперії, а потім 
Радянського Союзу, для яких були характерними репресії інако-
мислячих. Події ж останніх років значно актуалізували потреби 
українців у належній реалізації механізмів перехідного право-
суддя. Відтак вважаємо за необхідне долучитись до суспільної 
та наукової дискусії з цього приводу, що особливо пожвавилась 
у контексті можливого ухвалення закону «Про засади держав-
ної політики перехідного періоду» [1].

У Керівній записці Генерального секретаря «Підхід ООН до 
перехідного правосуддя» вказується, що перехідне правосуддя 
складається як із судових, так і з позасудових процесів і меха-
нізмів, включаючи ініціативи прокуратури, сприяння ініціа-
тивам щодо права на правду, відшкодування збитків, інститу-
ційну реформу та національні консультації [2]. Дійсно, право 
на правду займає чільне місце серед складових перехідного 
правосуддя як такого і також випливає із зобов’язань держави 
поважати права людини. 

Зокрема, право на правду для родичів зниклих безвісти осіб, 
у тому числі жертв насильницького зникнення, чітко визначене 
у міжнародному гуманітарному праві у статті 32 Додаткового 
протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року 
[3]. Цьому праву кореспондується обов’язок уряду повідо-
мити всю можливу інформацію щодо долі особи її рідним. Коло 
«рідних» чи «родини» цією нормою не окреслюється – кожна 
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держава користується свободою розсуду у цьому питанні. 
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) дійшов  
висновку, що право на правду є нормою звичаєвого міжна-
родного права, яка застосовується як у міжнародному, так  
і в неміжнародному збройному конфлікті, згідно з якою «кожна 
сторона конфлікту повинна вжити всіх можливих заходів, щоб 
з’ясувати долю осіб, які вважаються зниклими безвісти внаслі-
док збройного конфлікту, і надати членам своїх сімей будь-яку 
інформацію про їхню долю»[4]. 

У 70-тих роках ХХ століття право на правду набуло ще біль-
шого значення, отримуючи реалізацію завдяки діяльності 
робочої групи з прав людини ad hoc в Чилі, Робочої групи 
з примусових зникнень та Міжамериканського суду з прав 
людини. Так, Комітет з прав людини ООН та наглядові органи, 
створені відповідно до Американської конвенції з прав людини, 
визнали, що страждання, які люди відчувають у результаті 
невизначеності щодо долі близьких родичів, які є безпосе-
редніми жертвами насильницького зникнення, самі по собі 
є жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, 
поводженням. З цього випливає, що державні органи повинні 
розслідувати, що сталося з жертвами, та повідомити про їхню 
долю родичів. Європейський суд з прав людини також неодно-
разово визнавав, що ненадання урядом інформації про жертв 
насильницького зникнення само по собі може вважатися пору-
шенням статті 3 Європейської конвенції з прав людини [5].

Прикладом європейського досвіду у цій сфері можуть 
слугувати також справи, які стосуються колишньої Югославії. 
Зокрема, досліджуючи різанину 1995 року в боснійському місті 
Сребрениця, Палата з прав людини Боснії та Герцеговини вста-
новила, що нездатність влади Республіки Сербської «інфор-
мувати заявників про правду щодо долі та місцезнаходження 
їх зниклих безвісти близьких», у тому числі їх неспромож-
ність провести «змістовне та ефективне розслідування різа-
нини», порушили зобов’язання Сербії щодо прав людини. 
Наприклад, у справі CH/01/8365, Ferida Selimović et al Палата 
встановила: «12 голосами проти 2, що нездатність Республіки 
Сербської повідомити заявників про правду про долю та  
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місцезнаходження їхніх зниклих безвісти близьких, включаючи 
проведення змістовного та ефективного розслідування різанини  
в Сребрениці в липні 1995 року, є порушенням їх права бути 
вільними від нелюдського та такого, що принижує гідність, 
поводження, що гарантується статтею 3 Європейської 
конвенції, тим самим Республіка Сербська порушує статтю I 
[Дейтонської] Угоди» [6].

Результатом певної кодифікації міжнародного досвіду у цій 
сфері став Доповнений набір принципів для захисту та промо-
ції прав людини за допомогою дій з подолання безкарності, 
ухвалений у 2005 році. Ним визначено як право на правду, так 
і основні засади функціонування «комісій правди». Зокрема, 
принцип 2 визначає, що «кожен народ має невід’ємне право 
знати правду про минулі події, що стосуються вчинення жахли-
вих злочинів, а також про обставини та причини, які через 
масові чи систематичні порушення привели до вчинення цих 
злочинів. Повне та ефективне здійснення права на правду 
забезпечує життєво важливий захист від повторення пору-
шень [прав людини]» [7].

Принцип 6 передбачає, що по можливості, рішення про 
створення комісії правди, визначення її компетенції та визна-
чення її складу мають ґрунтуватися на широких громадських 
консультаціях, під час яких особливо враховуються точки зору 
жертв та постраждалих. Комісії мають створюватись за допомо-
гою процедур, які забезпечують їх незалежність, неупередже-
ність та компетентність, а саме: 1) формуватися відповідно до 
критеріїв, які дають зрозуміти громадськості компетентність 
та неупередженість їхніх членів, включаючи їх досвід у сфері 
прав людини та, якщо доречно, гуманітарного права; 2) їхні 
члени мають користуватись будь-якими привілеями та імуні-
тетами, необхідними для їхнього захисту, у тому числі в період 
після виконання їхньої місії; 3) при визначенні членства необ-
хідно докладати спільних зусиль для забезпечення належного 
представництва жінок, а також інших відповідних груп, члени 
яких були особливо вразливими до порушень прав людини 
(принцип 7); 4) повноваження комісії мають бути чітко визна-
чені та відповідати принципу, згідно з яким комісії не мають 
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діяти як заміна цивільних, адміністративних чи кримінальних 
судів (принцип 8); 5) комісія повинна мати у своєму розпоря-
дженні всі необхідні для її діяльності ресурси (принцип 11) [7].

Зазвичай мандат комісії правди ґрунтується на певному 
національному акті, покликаному встановити нові правила 
співжиття у суспільстві. Наприклад, у Сальвадорі на закін-
чення громадянської війни було підписано Чапультепекську 
мирну угоду, стаття 2 якої визначала мандат і сферу діяль-
ності Комісії таким чином: «Комісія має завдання розслідувати 
серйозні акти насильства, які мали місце з 1980 року і вплив 
яких на суспільство настійно вимагає, щоб громадськість 
знала правду»[8]. Так само створена у 2016 році відповідно 
до Мирних угод у Колумбії Комісія правди, співіснування та 
неповторення має на меті: 1) Дослідити та пояснити збройний 
конфлікт, а також сприяти його розумінню, підкреслюючи його 
найменш відомі аспекти; 2) Сприяти визнанню індивідуальних 
і колективних жертв, а також добровільному визнанню відпо-
відальності на підтримку неповторення; 3) Пропагувати толе-
рантне, шанобливе та демократичне співіснування на терито-
ріях країни на основі гідності та прав жертв[9].

Стаття 3 Акту проголошення національної єдності та 
примирення 1995 року у Південноафриканській Республіці 
називає основним завданням Комісії з правди та примирення 
досягнення примирення та сприяння національній єдності 
за допомогою: 1) створення якомога повнішого уявлення про 
причини, характер і масштаби грубих порушень прав людини, 
які були вчинені протягом періоду з 1 березня 1960 року до 
кінцевої дати …; 2) сприяння наданні амністії особам, які 
надали необхідну для розслідувань інформацію; 3) встанов-
лення та повідомлення про долю чи місцеперебування жертв, 
а також відновлення людської та громадянської гідності таких 
жертв шляхом надання їм можливості розповісти власні істо-
рії про порушення, жертвами яких вони є; 4) складання звітів  
з означених вище питань, які б містили рекомендації щодо 
неповторення [10].

Підсумовуючи, зауважимо, що право на правду є спеціаль-
ним правом, яке виникає у людей у суспільствах, які пережили 
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випадки масштабних і систематичних порушень прав людини 
(наприклад, внаслідок міжнародного збройного конфлікту 
чи громадянської війни). Тим не менш, воно тісно пов’язане  
з основними правами людини, такими як право на приватність 
та свобода від катувань, нелюдського та такого, що принижує 
гідність, поводження чи покарання. Зараз міжнародне спів-
товариство вже сформулювало низку принципів, пов’язаних 
з реалізацією цього права, зокрема спрямованих на належне 
функціонування «комісій правди». Досвід кількох дослідже-
них нами держав (Південноафриканська республіка, Колумбія 
та Сальвадор) показує, що саме цими принципами вони пере-
важно послуговувались при створенні своїх «комісій правди». 
Загалом вбачається, що цей досвід також має бути врахований 
Україною при створенні власних механізмів реалізації права на 
правду. 
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ЩОДО МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Корупція – морально-етична проблема, з якою людство 
стикається уже не перше століття. Питання протидії цьому 
явищу є особливо актуально для держави, що декларує демо-
кратичні напрями розвитку.

Для вирішення проблеми корумпованості органів публіч-
ної влади існують три можливі підходи. Перший, основний –  
це посилення законів по боротьбі з корупцією та підви-
щення ризику покарання за неї. Як приклад тут можна 
навести феномен Сінгапуру, який за кілька десятків років 
з однієї з найбільш корумпованих країн Азії перетворився  
в одного з лідерів рейтингу СРІ [3]. Колишній прем’єр-міністр  
Сінгапуру Лі Куан Ю говорив: «Хочете побороти корупцію? 
Посадіть трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони 
також знають за що». Основною ланкою боротьби з коруп-
цією в Сінгапурі стало Бюро з розслідування випадків корупції, 
в яке могли звертатись усі громадяни та вимагати відшкоду-
вання збитків. Також було посилене законодавство за надання 
хабаря, або за відмову від участі в антикорупційних розсліду-
ваннях. За це чиновники звільнялись цілими відділами [1].



228

Другий спосіб зменшення корупції – це можливість ство-
рення економічного механізму, що дозволить посадовим 
особам збільшити свої доходи не порушуючи закон.

Останній спосіб – посилення ролі ринкової економіки  
і конкуренції, яка зменшить розмір потенційного прибутку.

Розпуск корумпованих органів влади – це метод, який часто 
використовується в Україні. Для прикладу, що донедавна 
одною з найбільш корумпованих державних установ в Україні 
була Державна Архітектурна Будівельна Інспекція «ДАБІ», яка 
реалізовувала державну політику в сфері архітектурно-буді-
вельного контролю та нагляду. В 2020 році було прийнято 
рішення про ліквідацію ДАБІ та створення нової єдиної держав-
ної електронної системи в сфері будівництва. 15 вересня  
2021 року роботу ДАБІ було припинено повністю. Замість 
неї почала функціонувати Державна інспекція архітектури 
та містобудування [2]. За твердженням представників влади 
Інспекція працює «прозоро», довідки видаються автоматично 
(електронно) без контакту з чиновниками. Таким чином полег-
шились можливості будівництва, очікуються значні інвестиції 
на цьому ринку, і, як наслідок, відбувається покращення еконо-
мічної ситуації в країні. Так само, як і ДАБІ, прикладом боротьби 
з корупцією може слугувати ліквідація ДАІ 18 листопада  
2015 року [3]. Проте звернемо увагу, що не безпосередньо лікві-
дація органу, а зміна методів роботи у певній сфері є основним 
напрямком необхідних трансформацій. 

В країнах з розвиненою економікою та демократичним 
суспільством боротьба з корупцією відбувається постійно: 
чиновники на видноті, судова система працює, громадян-
ське суспільство має можливість контролювати політич-
ний істеблішмент шляхом виборів, через верховенство права. 
Прикладом може стати особа колишнього федерального 
канцлера Австрійської республіки С. Курца, який після того, як 
був помічений в офошорному скандалі Pandora Papers, подав  
у відставку[4]

В країнах з перехідною економікою, або в країнах, що розви-
ваються, боротьба з корупцією здійснюється в принципо-
вому порядку, шляхом здійснення певних законів, механізмів, 
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та спеціальних антикорупційних органів. Прикладом знову  
ж таки може стати Сінгапур. 

В Україні боротьбою з корупцією займаються одразу кілька 
незалежних урядових організацій: Національне агенство  
з питань запобігання корупції; Агенство з розшуку та менедж-
менту активів; Національне антикорупційне бюро України; 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура; Вищий антико-
рупційний суд; Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики.

Хоча, велика кількість антикорупційних органів свідчить 
швидше про небажання подолати корупцію на всіх рівнях 
суспільства, ніж про зворотнє. Організації не взаємодіють  
з собою а скоріше перебувають у стані «холодної війни» як  
в свій час було між НАБУ та САП. 

Зараз на прикладі України ми бачимо, як корупція впли-
ває на економіку та поглиблення соціальної нерівності насе-
лення. За даними експертів державний бюджет України втра-
чає щорічно 455 млрд гривень через корупційні схеми, а також 
приблизно 500 млрд грн потенційних інвестицій., які наша 
країна не отримує через такі схеми. Це дані, які так чи інакше 
звели різні дослідники. Якщо брати офіційну статистику, то на 
сайті ДБР на початку жовтня 2021 року вказано, що системна 
корупція в Києві може коштувати громаді 10 млрд гривень при 
бюджеті Києва 60 млрд, що становить 15 % [5]. Ця ситуація  
в тих чи інших масштабах характерна для країни в цілому.

Отже, з корупцією потрібно боротися будь-де, в будь-яких 
умовах або країнах, бо вона дає незворотній вплив на еконо-
міку та суспільство в цілому. Робимо висновок, що з економіч-
ної точки зору корупція викликає:

1. Втрати податків, які крадуться на корупційних схемах.
2. Зниження та припинення інвестицій в економіку країни.
3. Неефективний розподіл державних коштів, який призво-

дить до падіння економіки.
4. Розорення дрібного і не тільки бізнесу, який не може 

протистояти корупції.
5. Втрата ефективності роботи державного апарату через 

виникнення корупційних перешкод. 
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ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СУМЛІННУ 
ВІДМОВУ (CONSCIENTIOUS OBJECTION)  

ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ  
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЮРИДИЧНОГО 

ГАРАНТУВАННЯ ЦЬОГО ПРАВА

Сумлінна відмова від військової служби (conscientious 
objection to military service), яку іноді також називають ідей-
ною відмовою або відмовою з мотивів сумління, відноситься 
до прав людини, гарантії яких сформульовані в офіційній 
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інтерпретації базових документів з прав людини уповноваже-
ними міжнародними органами [1]. Слід зазначити, що Україна 
неодноразово отримувала зауваження від експертів міжна-
родних органів з прав людини щодо порушень та недостатніх 
гарантій захисту цього права у національній правовій системі, 
чим зумовлюється необхідність зміни доктрини наукової та 
офіційної інтерпретації відповідного законодавства України на 
основі пріоритету прав людини із подальшим внесенням змін 
до проблемних новел.

Системний аналіз діючого законодавства України дозво-
ляє стверджувати, що право людини на сумлінну відмову від 
військової служби пов’язане із гарантіями ст. 35 Конституції 
України, Закону України «Про альтернативну (невійськову) 
службу», а також ст. 18 Міжнародного пакту про громадян-
ські і політичні права (далі – МПГПП) у офіційному тлумаченні 
п.п. 2, 11 Загального коментаря Комітету по правах людини 
ООН № 22 від 27.09.1993 р. [2] та п. 19 Заключних зауважень 
Комітету по правах людини ООН щодо Сьомої періодичної 
доповіді України від 22.08.2013 р. та ст. 9 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод у офіційному тлума-
ченні п. 110 рішення Європейського Суду з прав людини від 
07.07.2011 р. у справі Bayatyan v. Armenia [3] та п. 36 рішення 
Європейського Суду з прав людини від 15.09.2016 р. у справі  
№ 66899/14 Papavasilakis c. Grèce [4], які є частиною законодав-
ства України згідно із ст. 9 Конституції України.

Комітет по правах людини ООН у п. 29 Заключних зауважень 
щодо Восьмої періодичної доповіді України CCPR/C/UKR/CO/8 
від 04.11.2021 р. висловив стурбованість через повідомлення 
про полювання на призовників, їх доставку на військові збірні 
пункти проти їх волі, свавільне затримання призовників та 
відсутність інформації про розслідування таких випадків та 
притягнення винних до відповідальності. У п. 30 Заключних 
зауважень Комітет підтвердив попередню рекомендацію за 
2013 р., згадану вище, та наголосив, що можливості альтерна-
тивної служби мають бути доступні всім сумлінним відмовни-
кам без дискримінації за природою їх переконань, релігійних 
чи нерелігійних переконань, заснованих на сумлінні, якими 
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обґрунтовується відмова, і не мають бути каральними чи 
дискримінаційними за природою чи тривалістю у порівнянні 
з військовою службою. Також Комітет зазначив, що держава-
учасниця повинна забезпечити швидке, ретельне та незалежне 
розслідування викрадень та свавільного затримання призо-
вників, притягнення до відповідальності та покарання винних, 
а також надання потерпілим ефективних засобів правового 
захисту, включаючи адекватну компенсацію [5].

Цей висновок Комітету по правах людини ООН поясню-
ється, зокрема, тривожними повідомленнями Моніторингової 
місії ООН з прав людини в Україні, яка задокументувала  
11 випадків свавільного затримання призовників представни-
ками військового комісаріату, які не мають права затримувати 
людей, у Харкові в контексті призову до Збройних сил України 
у 2019 р. [6]. Також місія зі стурбованістю відзначила нові 
перешкоди на шляху здійснення права на відмову від військо-
вої служби з міркувань совісті у червні 2020 року у зв’язку  
з тим, що органи місцевої влади Рівненської області не нада-
ють доступ до альтернативної військової служби групі пара-
фіян однієї з євангельських християнських конфесій, поси-
лаючись на «брак вакантних посад». Як наслідок, ці особи не 
можуть виконувати свої законні зобов’язання за призовом, 
через що виникають побоювання щодо їхнього судового пере-
слідування. У п. 79 цитованого звіту Моніторингової місії ООН 
з прав людини в Україні [7] зазначено, що право на відмову від 
військової служби з міркувань совісті визначено у ст. 18 МПГПП 
та п.11 Загального коментаря Комітету з прав людини № 22.

У щорічному звіті «Відмова з мотивів сумління від військо-
вої служби у Європі» за 2020 рік зазначається, що за інфор-
мацією, наданою місцевими державними адміністраці-
ями Українському Руху Пацифістів, у 2020 році близько  
1 538 сумлінних відмовників в Україні проходили альтер-
нативну службу, близько 95% з них строком 27 місяців. 
Відзначається, що доступ до альтернативної служби є дискри-
мінаційним, оскільки надається тільки відмовникам, які нале-
жать до релігійних організацій 10-ти визначених урядом дено-
мінацій. Повсюдна корупція залишається практично єдиним 
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шляхом для багатьох молодих людей уникнути військової 
служби, і, згідно із офіційними повідомленнями правоохорон-
них органів, десятки офіцерів військових комісаріатів (тери-
торіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) 
та військових медиків були арештовані за отримання хабарів 
від ухильників від військової служби в сумі від $500 до $2700. 
У травні 2020 року чиновник Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації був арештований за вимагання хабаря $1000, 
коробки цукерок і кави за забезпечення задоволення заяви 
про альтернативну службу. Доповідь закликає європейські 
держави, включаючи Україну, скасувати примусову військову 
службу, поважати та юридично гарантувати право людини на 
відмову від військової служби, скоротити військові витрати на 
користь фінансування соціальних програм, а також запрова-
дити навчання миролюбству в системі освіти [8].

На нашу думку, положення ч. 4 ст. 35 Конституції України, 
відповідно до якого релігійні переконання, які суперечать 
виконанню військового обов’язку, є підставою для заміни 
виконання цього обов’язку альтернативною (невійсько-
вою) службою, має інтерпретуватися у системному зв’язку із  
ч.ч. 1, 2 ст. 24 Конституції України, що передбачає рівність 
громадян перед законом та недискримінацію, у зв’язку з чим 
заміна виконання військового обов’язку альтернативною 
(невійськовою) службою має передбачатися законодавством 
не тільки ідейним відмовникам від військової служби з релі-
гійних переконань, але й ідейним відмовникам від військової 
служби з нерелігійних переконань. Як вказано вище, це перед-
бачено не тільки Конституцією України, але й міжнародно-
правовими зобов’язаннями України.

Слід наголосити, що ані справа Українського народу із 
захисту суверенітету і територіальної цілісності України, 
передбачена ст. 17 Конституції України, ані обов’язок грома-
дян із захисту Вітчизни, передбачений ст. 65 Конституції 
України, прямо не передбачає здійснення зазначеної справи  
і виконання зазначеного обов’язку виключно у формі військо-
вої служби та застосування зброї; оскільки захист від агресії та 
інших небезпек може і має здійснюватися ненасильницькими 
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методами, без застосування зброї (зокрема, Україна взяла на 
себе зобов’язання не вдаватися до ведення війни як засобу 
вирішення міжнародних суперечок за ст. 33 Статуту ООН та 
ст. 18 Конституції України), виконання зазначених положень 
Конституції України переконаними пацифістами можливе без 
несення військової служби. Підтвердженнями цього є концеп-
ція невоєнних сил цивільно-орієнтованої оборони (civilian-
based defense), розроблена Д.Шарпом [9, с. 73], розвиток куль-
тури миру відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН «Декларація і Програма дій в галузі культури миру» [10],  
поширення знань про техніки громадянської і релігійної миро-
творчості, медіації та суспільного діалогу, розроблені захід-
ними дослідниками та практиками, а також наявність у шкіль-
ному курсі «Захист України» невійськового тематичного плану 
«Основа медичних знань» та практика надання відстрочки від 
призову на строкову військову службу здобувачам освіти, педа-
гогічним та медичним працівникам, священнослужителям, 
науковцям, співробітникам служби цивільного захисту, тощо. 
Але у разі порушення права пацифістів на ідейну відмову від 
військової служби та приниження їх людської гідності приму-
шуванням до військової служби проти веління їх совісті вико-
нання пацифістами своїх обов’язків, передбачених ст. ст. 17, 
65 Конституції України, ускладнюється необхідністю чинити 
ненасильницький опір не тільки зарубіжним агресорам, але  
й системному насильству, яке протиправно чиниться відносно 
пацифістів від імені рідної Української держави.

Отже, жодна норма Конституції України не суперечить праву 
людини на ідейну відмову від військової служби. Навпаки, 
елементи цього права прямо передбачені Конституцією 
України, так само як передбачено принцип пріоритету міжна-
родно-правових зобов’язань України щодо гарантування та 
захисту зазначеного права перед протиправними та дискри-
мінаційними приписами деяких законодавчих та підзакон-
них актів з питань військового обов’язку та альтернативної 
служби, які необхідно змінити для приведення їх у відповід-
ність із міжнародно-правовими зобов’язаннями України. 
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Першим кроком до цього може бути доповнення Національної 
стратегії у сфері прав людини новим стратегічним напря-
мом із забезпечення права на сумлінну відмову від військової  
служби.
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СЕКЦІЯ № 6 
ЗАХИСТ ПРАВ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ 

ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Вага Каріна Михайлівна,  
Жукова Віталіна Олександрівна

здобувачі вищої освіти факультету міжнародної торгівлі та права
Київського національного торговельно-економічного університету

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ  
ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Однією із проголошених ООН цілей сталого розвитку та 
викликом у сфері реалізації прав людини сьогодні є гендерна 
рівність. На сьогодні, як би не було це сумно, ми простежу-
ємо відсутність рівності можливостей щодо реалізації одна-
кових прав жінками та чоловіками. Як зазначає Генеральний 
секретар ООН Антоніу Ґутерріш: «Глибоко вкорінені патріар-
хальність і мізогінія створили величезний гендерний розрив 
у нашій економіці, наших політичних системах, корпораціях, 
суспільстві та нашій культурі» [1]. 

Особливо актуальним є питання недопущення пору-
шення прав жінок в контексті недотримання міжнародно- 
правових принципів, участі у проведенні політики, нерівно-
сті між жінками та чоловіками, насильства, торгівлі жінками  
та ін. Розуміючи важливість дотримання права жінок як скла-
дової прав людини в цілому, низка міжнародних організацій 
почала опікуватись цим питанням.

Ще на початку 20 століття, в 1904 році було створено 
Міжнародну Конвенцію щодо заборони торгівлі жінками та 
дітьми. Пізніше було створено та додано до вже існуючих 
міжнародних документів норми, присвячені захисту прав 
жінок, а менше ніж за століття права жінок проголошувались 
Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод, Конвенцією ООН про 
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ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Європейською 
декларацією про рівність чоловіків та жінок, Пекінською плат-
формою дій та Пекінською декларацією, Декларацією тисячо-
ліття ООН, Конвенцією Ради Європи про запобігання насиль-
ству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція).

Серед цих документів, лише декілька є юридично 
обов‘язковими для країн, які погодились на запропоновані 
умови, також вони надають спеціальні повноваження для 
контролю за виконанням для міжнародних органів. До того  
ж лише дві з них стосуються виключно прав жінок: 
Стамбульська конвенція 2011 р. та Конвенція ООН про ліквіда-
цію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р.

Стамбульська конвенція – це міжнародна угода Ради Європи 
проти насильства жінок та домашнього насильства. Метою 
конвенції є захист жінок від насильства, та досягнення рівно-
сті між чоловіками та жінками. Конвенція Ради Європи про 
запобігання насильства та боротьбу із цими явищами, є досить 
об’ємним документом, який передбачає заохочення міжнарод-
ного співробітництва з метою ліквідації насильства жінок. 
Вона має чотири головні принципи – це запобігання, захист, 
судовий розслід та комплексна політика захисту жіночих прав. 
Якісний захист жінок полягає в наданні притулків та цілодобо-
вій службі підтримки, є надання медичної допомоги постраж-
далим та захист дітей, які стали свідками насилля. Всі дії що 
потребуються у виконанні Стамбульської конвенції, створені 
саме для того, щоб покінчити з насиллям жінок, не лише фізич-
ним, а й психологічним також. 

Щодо Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримі-
нації жінок, це міжнародний договір, який був прийнятий 
Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй. Це 
перший документ, в якому було визначено поняття дискри-
мінації жінок і проголошено основні права, він містить пере-
лік зобов’язань рівних прав жінок і чоловіків у сферах освіти, 
зайнятості, охорони здоров’я, сім’ї чи державних виборів. 
Держави-члени повинні скасувати закони, які певним чином 
дискримінують права жінок, створити у національному 
законодавстві принцип рівності між чоловіками з жінками,  
та створити певні підрозділи, щодо якісного захисту жінок.
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У 2010 році було створено Структуру Організації Об’єднаних 
Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав та 
можливостей жінок (ООН-Жінки). В основу цієї організа-
ції покладено ідею, що людина соціально, економічно і куль-
турно сприймає гендерну рівність, як норму. Ця організація 
дає можливість почуватися жінкам повноцінними в усьому 
світі. Вона дає можливість забезпечувати себе самим жінкам, 
працювати в будь-якій сфері і, звичайно ж, припиненню  
насильства [5].

Структуру Організації Об’єднаних Націй з питань ґендерної 
рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН-Жінки) 
включає такі відділи: відділ удосконалення жінок (DAW); 
міжнародний науково-дослідний та навчальний інститут 
удосконалення жінок (INSTRAW); офіс спеціального радника 
з гендерних питань та покращення становища жінок (OSAGI); 
фонд розвитку ООН у справах жінок (UNIFEM).

Організація ООН досягла значного успіху в питаннях просу-
вання ґендерної рівності, були укладені такі угоди, як Пекінська 
декларація та Платформа дій та Конвенція про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). Сьогодні уряди бага-
тьох країн, на щастя, розуміють, що розвиток економіки та 
країни в цілому залежить від того, на скільки розвинена рівно-
правність. Насамперед, це дикі зарплати, можлива декретна 
відпустка у чоловіків, жінки часто стикаються з питаннями 
нерівності у наданні послуг охорони здоров’я та освіти.

Структура «ООН-жінки» приділяє увагу таким питан-
ням як: досягнення гендерної рівності, ліквідації насильства  
у відносинах жінок, розширення лідерства жінок та участі 
в політичних питаннях, також «ООН-жінки» приділяє увагу 
гендерній рівності при розробці національного планування 
та бюджетування, і розширює економічні права та можли-
вості жінок. Вона заснована на баченні рівності, закріпленому 
у Статуті ООН, Структура «ООН-жінки», так само займається 
питаннями: ліквідації дискримінації щодо жінок та дівчаток, 
розширення прав та можливостей жінок, а також досягнення 
рівності між жінками та чоловіками, як партнерами та бене-
фіціарами розвитку прав людини, гуманітарної діяльності 



239

та миру й безпеки [2]. Наступний орган, Комісія з становища 
жінок (CSW) – це головний глобальний міжурядовий орган, 
який займається виключно просуванням ґендерної рівності та 
розширенням прав й можливостей жінок [1]. 

В сучасному світі питання гендерної рівності є досить 
поширеним. Проте в Україні гендерній рівності не приділя-
ють достатньої уваги. Незважаючи на підписання у 2011 році 
Стамбульської конвенції, в Україні продовжують існувати 
проблеми забезпечення гендерної рівності, обумовлені, не  
в останню чергу, нерозумінням та боязню поняття «гендер», 
та відмовою через це ратифікувати міжнародний акт. Так, на 
сьогодні потребують вирішення, зокрема, питання щодо збіль-
шення соціальної допомоги матерям, які самостійно вихову-
ють дітей, надання додаткової підтримки для дітей з інвалід-
ністю, створення безпечних умов праці для жінок, зайнятих  
у сферах з високим ризиком зараження коронавірусом, забез-
печення доступу жінок до всіх медичних та профілактичних 
послуг, припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто 
втратив роботу. 

Отже, міжнародний захист прав жінок є дуже важливим 
питання на сьогодні, адже це не від’ємна частина прав людини, 
а тому вони мають захищатися справедливо. Головним заходом 
для захисту прав жінок, передбаченим міжнародним догово-
ром, є створення механізму із забезпечення принципу гендер-
ної рівності на національному рівні. 
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16.11.2021).
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and the Empowerment of Women. URL: https://www.un.org/
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Сумської філії Харківського національного  
університету внутрішніх справ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ  
ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ  

ЯК СТАНДАРТ ПРАВОСУДДЯ

В європейській Стратегії з прав дитини (ухвалена 24 березня 
2021 року) забезпечення найкращих інтересів дитини покла-
дено в основу європейської політики. В розділі 4 цього доку-
менту визначено, що судовий процес має бути адаптований до 
віку та потреб дітей, має поважати всі їхні права та приділяти 
першочергову увагу найкращим інтересам дитини [1]. Україна 
на шляху євроінтеграції має розуміти та впроваджувати стан-
дарти охорони та захисту прав дитини в правовій системі та, 
зокрема, в системі правосуддя.

Рада Європи визначає, що національні системи правосуддя 
мають краще реагувати на потреби дітей. Право дитини бути 
почутою не завжди дотримується, а механізми для уникнення 
багаторазових слухань дитини або збору доказів не завжди 
діють [2].
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ЄСПЛ зауважив, що при визначенні найкращих інтересів 
дитини у кожній конкретній справі необхідно враховувати 
два аспекти: по-перше, інтересам дитини найкраще відпові-
дає збереження її зв’язків із сім’єю, крім випадків, коли сім’я 
є особливо непридатною або неблагополучною; по-друге,  
у якнайкращих інтересах дитини є забезпечення її розвитку  
у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не  
є неблагонадійним [3].

Є вже напрацьовані здобутки в сфері розуміння «найкращі 
інтереси дитини» в українській судовій практиці. Звичайно, 
що найкращі інтереси дитини в цивільному процесі попадають  
в центр уваги у більшості сімейних справ. Щодо статистики, то 
дитина (малолітня та неповнолітня особа) в цивільному судо-
чинстві може стати учасником справи або її права та інтереси 
можуть стати предметом розгляду у справах наказного, позов-
ного та окремого провадження. У наказному провадженні 
безпосередньо інтересів дітей стосуються справи про стяг-
нення аліментів. Так, у 2020 році було розглянуто 28,0 [3] тисяч 
таких заяв. 

Справ позовного провадження про стягнення аліментів  
у 2020 році було 48 236, про встановлення батьківства або 
материнства – 1 704; про позбавлення батьківських прав – 
8529 (із задоволенням позову – 5944); про повернення дітей 
до країни постійного місця проживання – 11; надання дозволу 
на виїзд неповнолітньої дитини за межі України – 767 (позов 
задоволено у 381 випадках).

На жаль, у статистиці серед справ у спорах, що виникають із 
сімейних відносин, не виокремлено окремо справи про визна-
чення місця проживання дитини, а також про визначення 
способу та часу спілкування з дитиною.

В окремому провадженні розглядаються справи про усинов-
лення, яких у 2020 році було 2 085, задоволено 1817 заяв, та 
справи про надання права на шлюб, у 2020 році було 958 справ.

Забезпечення найкращих інтересів дитини не завжди озна-
чає, що вони відповідають бажанням дитини. У постанові від 
01.07.2020 року Верховний Суд зазначив, що інтереси дитини 
не завжди можуть відповідати її бажанням, з урахуванням 
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віку, здоров’я, психоемоційного стану. Це має враховувати 
суд, визначаючи способи участі батька у спілкуванні та вихо-
ванні дитини. Така позиція цілком зрозуміла і прийнятна, 
оскільки дитина в силу віку, розвитку, оточення та за інших 
обставин інколи не може оцінити наслідки обставин. І тим 
не менш, важливо, аби в цивільному процесі, де мова йде 
про інтереси дітей, останні не сприймалися як об’єкти права.  
Діти є суб’єктами з власними потребами, інтересами та правами 
[4, c. 151]. Тому на суд має бути покладено обов’язок визна-
читися з найкращими інтересами дитини та об’єктивувати їх  
у своєму рішенні. 
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1. EU strategy on the rights of the child: 24.3.2021 COM(2021) 

Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the 
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URL: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/
rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee

2. EU Justice Scoreboard, child-friendly justice / European 
Commission (europa.eu). URL: https://ec.europa.eu/info/
policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/
eu-justice-scoreboard

3. ВС: Захист найкращих інтересів дитини – головне під 
час розгляду судами справ, які стосуються дітей: Прес-служба 
Верховного Суду. Юридична газета online, 17 листопада 2020.  
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стві. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції 
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ  
В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день ринок праці знаходиться в складному 
становищі, що досить негативно впливає на подальший розви-
ток країни, як суверенної, незалежної, демократичної, соціаль-
ної, правової держави. 

Цьому негативному становищу, насамперед, сприяють недо-
ліки в законодавстві. 

Зростання безробіття і зменшення зарплат – найголовніші 
ознаки «карантинного» ринку праці. 

Найбільше в таких умовах потребують уваги вразливі 
верстви населення, зокрема молодь. Дитячий організм потре-
бує особливого захисту під час здійснення трудової діяльності.

Упродовж червня – липня 2020 року дослідницька команда 
Львова провела дослідження «Як живе молодь України під час 
COVID-19?». 20,8% серед працюючої молоді зазначили, що їм 
знизили заробітну плату упродовж карантину, зокрема із цим 
частіше зіткнулась молодь з обласних центрів (25%, проти 
18–19% у інших населених пунктах проживання) [1]. 

Отже, сучасні кризи загострили проблеми забезпечення 
трудових прав молоді й вимагають щонайскорішого їх 
розв’язання. 

В Україні особливості праці неповнолітніх регулюються 
законодавством України про працю, зокрема ст.ст. 187–200 
Кодексу законів про працю, ст.ст. 21–22 Закону України «Про 
охорону дитинства». 

Особливу увагу праці молоді приділено в Кодексі законів 
про працю України (1971 р.). 

Керуючись статтею 187 КЗпП України, можна виді-
лити права неповнолітніх у трудових правовідносинах: 
«Неповнолітні, тобто особи, які не досягли вісімнадцяти 
років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до  
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повнолітніх, а в галузі робочого часу, відпусток, та деяких 
інших умов праці користуються пільгами, встановленими 
законодавством України». Розглянемо ці пільгові норми: 
Заборонено застосовувати працю осіб, молодших 18 років, на 
важких роботах і з шкідливими або небезпечними умовами 
праці, на підземних роботах, залучати неповнолітніх до пере-
несення й пересування речей, що перевищують встановлені 
для них граничні норми, до нічної роботи та надурочних робіт  
і робіт у вихідні дні. Для неповнолітніх працівників норми виро-
бітку встановлюються, виходячи з норми виробітку для дорос-
лих, пропорційно до скороченого робочого часу для неповно-
літніх. У передбачених законодавством випадках можуть бути 
затверджені знижені норми виробітку. Оплату праці неповно-
літніх при скороченому робочому дні провадять у тому самому 
розмірі, що й працівникам відповідних категорій при повному 
робочому дні. Праця осіб, молодших 18 років, допущених до 
відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, вста-
новленими для дорослих працівників, з доплатою за тариф-
ною ставкою за час, на який тривалість їхньої щоденної роботи 
скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорос-
лих працівників. Щорічну відпустку неповнолітнім працівни-
кам надають тривалістю один календарний місяць у літній час 
(або за їхнім бажанням у будь-яку іншу пору року) [2]. 

Але виконання цих правових норм можливе лише за умови, 
якщо молода особа працевлаштована з укладанням трудового 
договору. 

Для стимулювання роботодавців працевлаштовувати 
молодь розроблено дуже вдалий, на наш погляд, механізм  
в Законі України «Про зайнятість населення». Він полягає в тому, 
що роботодавцю компенсується на визначений строк фактичні 
витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану 
особу; для організації підприємницької діяльності безробіт-
ного виплачується допомога по безробіттю одноразово [3]. 

В цьому Законі також також до 2014 року була правова норма 
щодо стимулювання працевлаштування молоді в сільській 
місцевості. Але повноцінно ця норма так і не «запрацювала», 
не принесла користь не селу, не даній категорії працюючих. 
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В ст. 28 Закону було закріплено: «З метою залучення до 
роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах  
і селищах, молодому працівнику, який уклав трудовий договір 
на строк не менш як три роки з підприємствами, установами, 
та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, 
надається житло на строк його роботи, та одноразова адресна 
допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної 
плати за рахунок державного бюджету України у порядку та за 
переліком професій (спеціальностей), затверджених Кабінетом 
Міністрів України. У разі, якщо молодий працівник пропрацює 
у такому населеному пункті не менше 10 років, житло переда-
ється йому у власність» [3]. 

На наш погляд, ця норма була дуже вдалою для забезпечення 
зайнятості молоді, тому що на сьогоднішній день, молоде насе-
лення України навпаки, покидає сільську місцевість, для пошу-
ків місць роботи саме в містах. 

Щоб цього уникнути й стимулювати зайнятість молодь ми 
пропонуємо повернути в дію цю норму. Ми вважаємо, що це 
надасть покращення умов праці в селах та зменшить рівень 
безробіття серед молоді. 

Отже, молодь – це, фундамент, від якого залежатиме 
подальше життя та розвиток країни. Серед негативних факто-
рів забезпечення трудових прав цієї верстви населення  
є проблема працевлаштування молоді. Одним з шляхів її подо-
лання може бути стимулювання роботодавців шляхом компен-
сації єдиного соціального внеску та стимулювання молоді 
шляхом надання грошової допомоги, житла у власність. Ми 
вважаємо, що особлива увага цим засобам в Законі України 
«Про зайнятість населення», може позитивно вплинути на 
подолання даної проблеми. 

Джерела:
1. Як живе молодь України у час COVID-19: нове дослідження. 

URL: https://pon.org.ua/novyny/8384-yak-zhive-molod-ukrayini-u-chas-
covid-19-nove-dosldzhennya.html (дата звернення: 10.11. 2021).

2. Кодекс законів про працю в Україні : Закон України від 10 грудня 
1971 року 322-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322–
08#Text (дата звернення: 10.11. 2021).
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(дата звернення: 10.11.2021).
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к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права 
Національного університету «Одеська юридична академія»

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ  
ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ  

КОРІННИХ НАРОДІВ

Сучасний міжнародно-правовий статус корінних наро-
дів визначається насамперед: Загальною декларацією прав 
людини 1948 р.; Конвенцією про корінні народи, які ведуть 
племінний спосіб життя в незалежних країнах № 169; 
Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання 
за нього 1954 р.; Міжнародним пактом про громадянські та 
політичні права 1966 р.; Міжнародним пактом про економічні, 
соціальні та культурні права 1966 р.; Конвенцією про лікві-
дацію усіх форм расової дискримінації 1966 р.; Декларацією 
про права осіб, що належать до національних, етнічних, релі-
гійних чи мовних меншин 1992 р.; Конвенцією про охорону 
біологічного різноманіття 1992 р.; Віденською декларацією та 
Програмою дій 1993 р.; Декларацією та програмою дій, підписа-
ною в Дурбані 2001 р.; Резолюцією Ради Європи щодо корінних 
народів у рамках співробітництва з розвитку Співтовариства 
та країн-учасниць 1998 р.

У міжнародному праві відсутнє визначення поняття «корін-
ний народ». У міжнародних документах для позначення  
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подібної етнонаціональної групи вживаються такі терміни, як: 
«корінні народи», «корінне населення», «етнічні чи національні 
меншини», «корінні етнічні меншини», «населення, що веде 
племінний та напівплемінний спосіб життя», «племінні групи», 
«зареєстровані племена», «офіційно зареєстровані племена», 
«першоначальні», «четвертий світ», «титульні нації», «спокон-
вічні народи», «аборигени», «автохтони» тощо [1, с. 209].

У той час, коли у всьому світі говорять про програму демо-
кратизації внутрішнього розвитку держав, у деяких політичних 
кругах тривають суперечки з приводу використання терміна 
«народи». Деякі уряди держав виступають проти вживання 
терміну «народи» стосовно етнонаціональних груп, оскільки 
побоюються нових утворень (автономій чи навіть держав). 
Політики цих держав пропонують використовувати терміни 
«племена» чи «населення». Проте етнонаціональні групи вико-
ристовують термін «народи», оскільки це поняття допомагає 
їм зберегти свій політичний статус і вільно забезпечити свій 
економічний, соціальний і культурний розвиток. Отже, корінні 
народи та їх правозахисники розглядають відмову у визнанні 
їх як «народів» і властивого їм права на самовизначення як 
форму расизму і дискримінації.

Конвенція про корінні народи, які ведуть племінний спосіб 
життя в незалежних країнах № 169 містить визначення наро-
дів на які поширюється сфера її застосування:

a) народи, які ведуть племінний спосіб життя в незалежних 
країнах, соціальні, культурні та економічні умови яких відріз-
няють їх від інших груп національної спільноти та становище 
яких регулюється повністю або частково їх власними звичаями 
чи традиціями, чи спеціальним законодавством [2];

b) народи в незалежних країнах, які розглядаються як 
корінні через те, що вони є нащадками тих, хто населяв країну 
або географічну область, частиною якої є дана країна, в період 
її завоювання або колонізації або в період встановлення існу-
ючих державних кордонів, і які незалежно від їх правового 
становища, зберігають деякі або всі свої соціальні, економічні, 
культурні та політичні інститути [2].
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Таким чином, з вище наведеного, маємо виділити певні 
притаманні риси аутентифікації корінних народів: 

– територія – історичні землі, які належали пращурам 
корінних народів і на яких вони зараз проживають;

– унікальна етнокультурна самобутність – яскраво вира-
жена відмінність етносу у своїх національних, культурних, 
релігійних традиціях, мові від загальної маси суспільства  
[1, с. 211].

Однак, для захисту прав корінних народів, потрібно на 
міжнародному рівні закріпити визначення поняття «корінні 
народи». Відсутність уніфікованого підходу до розуміння 
поняття «корінні народи» породжує проблему аутентифікації 
конкретного етносу як корінного. 

Уряди держав, побоюються корінних народів, і не захищають 
їх у повній мірі. У багатьох країнах, корінні народи потерпають 
знущань через упередження ставлення, певні стереотипи щодо 
їх розумових здібностей. Таких осіб, роботодавці намагаються 
не брати на роботу, бо вважають таких людей злочинцями. 
Деякі з них через безробіття вимушені займатися крадіжкою 
та грабежем, через що потрапляють у в’язниці. Державам слід 
звернути увагу на дану проблематику, та за можливе створити 
соціальні програми для забезпечення робочих місць для етно-
національних груп. 

Багато корінних народів страждають від неправомірного 
присвоєння їх культурної спадщини, що проявляється у різних 
формах, включаючи його меркантилізацію, використання 
зображень та символіки корінних народів у процесі марке-
тингу та неправомірне присвоєння традиційних пісень. У ході 
одного з недавніх судових розглядів було висунуто вимогу 
визнати авторські права композитора корінного народу маорі, 
який написав «хаку» (військовий танець племені), щодо будь-
якого виконання цього твору в публічних чи комерційних 
цілях [3, с. 19].

Є необхідність розробки нових міжнародних документів 
або внесення змін або доповнень, які націлені на задоволення 
конкретних потреб корінних народів у всьому світі. 
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Порушення територіальних прав корінних народів пору-
шуються через незаконні угоди. У деяких країнах уряди, напри-
клад, проводили політику насильницької асиміляції з метою 
заволодіння землею корінних народів, порушуючи їхні тради-
ції та звичаї. Декларацією прав корінних народів, яка виходить 
з того, що всі народи вносять вклад у різноманітність та багат-
ство цивілізацій і культур, і кожна культура є частиною загаль-
ної спадщини людства. Відповідно загальноприйнятими мають 
стати право зберігати та укріплювати свої особливі культурні 
інститути, беручи при цьому повну участь в культурному житті 
держави. При цьому, корінні народи мають право не зазна-
вати асиміляції та будь-якого впливу з метою знищення їхньої 
культури, а держави зобов’язані забезпечити ефективні меха-
нізми попередження та правового захисту щодо будь-яких дій, 
метою або результатом яких може стати позбавлення корін-
ного народу його цілісності, самобутності, культурних відмін-
ностей, чи ідентичності.

Гарантії збереження та розвитку етнічної, культурної, 
мовної та релігійної самобутності кримськотатарського 
народу як корінного народу, а також інших національних 
меншин України, згадуються в Заяві Верховної Ради України 
щодо гарантій прав кримськотатарського народу у складі 
Української Держави. Також зазначається обмеження внаслі-
док окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь 
прав всіх етнічних груп, зокрема українців, росіян, кримських 
татар, вірмен, болгар, греків, німців, караїмів та кримчаків.

Виходячи з міжнародно-правових зобовязань та прин-
ципу pacta sunt servanta, Україна зобовязана приймати заходи 
захисту та відновлення прав корінних народів Криму, які 
зокрема мають стати частиною стратегії перехідного право-
суддя України щодо Автономної республіки Крим. Лише 
відновлення та збереження єдиної культури, певних тради-
цій та мови забезпечує гарантію національного відродження 
етнічної меншини в майбутньому. Тому питання збереження 
культури корінного народа є значущим та має звертати на себе 
увагу зі сторони державного  керівництва. 
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ПРО ЖІНОЧУ ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ:  
ПРИЧИНИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження жіночої злочинності лежить в основі рішення 
попередження всієї злочинності взагалі. В даний час ми зрозу-
міли, що раціональніше попередити злочин, ніж потім карати 
за нього. 

На сьогоднішній день профілактика злочинів є одним із 
засобів регулювання суспільних відносин з метою усунення 
причин злочинності. Метою попередження злочинності  
є досягнення зниження її рівня.

В кримінології прийнято розглядати попередження злочин-
ності з огляду на особистість злочинця, його приналежність до, 
наприклад, статі, соціального стану, місця проживання.

Запобігти кримінальним правопорушенням можливо 
тільки в тому випадку, якщо увагу буде сконцентровано на 
особистості злочинця, оскільки саме особистість є носієм 
причин їх скоєння. Тому можна сказати, що особистість –  
основна і найважливіша ланка всього механізму злочин-
ної поведінки. Ті її особливості, які породжують таку пове-
дінку, мають бути безпосереднім об’єктом попереджувального 
впливу [1].
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Існує таке поняття, як теорія попередження жіночої злочин-
ності. Профілактика антигромадської поведінки й злочинів 
жінок має велике моральне значення. Позитивні результати  
в цій області дозволять оздоровити суспільну мораль, зміц-
нити соціальні відносини в багатьох сферах життя, а в першу 
чергу в сім’ї, поліпшать життя підростаючого покоління. 
Робота, спрямована на запобігання жіночої злочинності,  
повинна охоплювати, в першу чергу, ті сфери життєдіяльності, 
в яких найбільш поширені негативні фактори, що впливають 
на вчинення злочинів.

На даний момент такими галузями є життєдіяльність жінок 
у виробництві й сімейно-побутова сфера. Праця жінок не пови-
нна викликати у них втому й роздратування, а тим більше 
ненависть і прагнення кинути її, спробувавши знайти кошти 
для існування іншим шляхом. Їх зайнятість не повинна викли-
кати небажання займатися сімейними справами.

Також особливе значення в попередженні жіночої злочин-
ності має допомога родині, в тому числі в рамках реалізації 
спеціальних соціальних програм. Одним із заходів щодо попе-
редження злочинів скоєних жінками, може бути створення 
регіональних програм поліпшення становища сім’ї, жінки та 
дитини. 

Разом з соціальними заходами також необхідно вживати 
заходів кримінологічного характеру, такі як: виявлення небла-
гополучних сімей; встановлення в них джерел негативного 
впливу на жінку; виявлення та усунення факторів побутової 
конфліктності; надання соціальної допомоги сім’ям, в яких 
низький рівень матеріального забезпечення; організацію 
роботи телефонів довіри; створення приміщень для тимчасо-
вого проживання жінок, які стали жертвами насильства.

Що стосується соціального середовища, то тут особливу 
роль щодо формування суспільної свідомості, мораль-
них уявлень і суспільних цінностей грають ЗМІ. За допомо-
гою реклами й соціальної пропаганди в Україні формуються 
споживчі стандарти, які притаманні середньому американ-
ському класу. Але стандарти доходів української сім’ї в 20 разів  
менша за американську, що не дає змоги слідувати цим  
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стандартам, які пропагандують ЗМІ. У жінки виникає почуття 
недостатності і штовхає до пошуку шляхів (найчастіше кримі-
нальних) для виправлення такого становища.

Можна виділити такі групи чинників, які детермінують 
злочинну поведінку жінок:

1. Чинники, пов’язані з несприятливими процесами в галузі 
культури підміна справді жіночої культури її сурогатами (еман-
сипація, фемінізм, кримінальна субкультура).

2. Чинники, пов’язані із соціально-політичною ситуацією  
в країні (падіння рівня життя, безробіття; кримінальний раціо-
налізм; руйнівний вплив на інститут сім’ї тощо).

3. Чинники, пов’язані з трудовою діяльністю.
4. Чинники, пов’язані зі сімейним життям і побутовою 

сферою [1].
Заходи щодо попередження та запобігання кримінальних 

правопорушень, скоєних жінками, можна розділити на кілька 
груп:

1) довготривалі, пов’язані з необхідністю розробки націо-
нальної програми становища жінок, спрямовані на загальне 
поліпшення всіх сфер життєдіяльності жінок і вдосконалення 
морального клімату в суспільстві;

2) аналіз обстановки на виробництві, в родині, побуті з 
метою виявлення чинників, що провокують жінок на вчинення 
злочинів;

3) заходи, спрямовані на запобігання;
4) заходи, спрямовані на запобігання різних правопорушень 

і конкретних злочинів, скоєних жінками;
5) надання допомоги жінкам, які відбувають або відбули 

термін позбавлення волі, а також в адаптації до життя на волі.
Відтак соціально-демографічні, кримінально-правові, 

психологічні, моральні, фізичні (біологічні) ознаки, а також 
інші властивості, притаманні особистості, впливають на харак-
тер і структуру жіночої злочинності. Причини жіночої злочин-
ності криються у взаємодії соціального середовища і особис-
тості. Вони, як і причини та умови злочинності в цілому, 
мають соціальний характер, пов’язані з конкретно-історич-
ними умовами життя суспільства, змістом та спрямованістю 
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його провідних інститутів, суттю і способами розв’язання його  
основних суперечностей, місцем жінки у системі суспільних 
відносин, її ролями і функціями [2, с. 67].

Таким чином, в профілактичній роботі з жінками, які 
можуть вчинити злочин, необхідно в першу чергу розуміння 
причин, мотивів і чинників, які можуть штовхнути жінку на 
вчинення аморального вчинку або кримінально караного 
діяння. Найбільш важливим є поєднання соціальних чинників 
з особистістю правопорушника. 

Джерела:
1. Серкевич І. Р., Броневицька О. М. Аналіз психологічної структури 

жіночої злочинності. Часопис Київського університету права. 2020.  
№ 1. С. 323–328.

2. Кубальський В. Н., Момотюк В. О. Жіноча злочинність: особли-
вості та тенденції розвитку в Україні. Судова апеляція. 2018. № 4 (53)
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ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Право є всеохоплюючим, таким, що проникає до багатьох 
аспектів життя людей, інструментом регулювання їх відно-
син. Ми всі є свідками все більшої «юридифікації» життя, тобто 
поширення й охоплення правовим характером все більшого  
і більшого числа різноманітних сторін (публічних і приватних) 
соціального життя. Досягнення справедливості, у тому числі 
гендерної рівності, є метою розвитку само по собі – воно не 
вимагає додаткового обґрунтування своєї необхідності. Поряд 
із цим, гендерна рівність відіграє важливу роль у забезпеченні 
суспільного розвитку [3, с. 17].
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Правове регулювання – форма впливу на суспільні відно-
сини, що здійснюються за допомогою правових засобів  
[1, с. 68].

Будь-яка дискримінація виникає через брак освіти, нерозви-
нуту особистісну культуру або дефіциту знань про етичне став-
лення до людей. Не зважаючи на різноманітність нормативних 
документів, які гарантують рівноправність жінок, у реальності 
їхніми правами нехтують. Досліджуючи питання захисту прав 
жінок у сучасному суспільстві, варто звернути увагу на те, що 
іноді міжнародне право встановлює занадто низькі стандарти 
захисту прав жінок [5, с. 34].

Кажучи про ситуацію в Україні щодо гендерної нерівності, 
слід зазначити, що: по-перше, за даними Державної служби 
статистики, в окремих галузях економіки жінки отримують 
на 20% нижчу заробітну плату, ніж чоловіки, за ту ж роботу; 
по-друге, за даними дослідження ЮрФем, жінки, у тому числі 
юристки, частіше зіштовхуються з дискримінацією при 
прийнятті на роботу та будівництві кар’єри тощо [5, с. 6]. Більш 
низький рівень виходу зі стану безробіття для жінок пов’язаний 
з гіршими можливостями під час працевлаштування, меншою 
конкурентоспроможністю, що є підтвердженням дискриміна-
ційної практики українських роботодавців. Дослідження пока-
зало, що найбільш актуальним видом дискримінації стосовно 
жінок є складності пошуку роботи за фахом (31 % респонден-
тів зазначили, що це зустрічається часто) та пропозиції роботи 
на умовах заниженої оплати праці (26 %) [5, с. 202].

Оскільки значну роль в житті жінок відіграє родина, то 
доречним буде також згадати про шлюбну ситуацію в Україні. 
За результатами соціологічних опитувань третина опитува-
них жінок (65 %) зазначили, що зазнавали психологічного 
насильства від нинішнього або колишнього чоловіка. Цей 
показник є вищим, ніж результати такого самого опитування  
в Європейському Союзі і перевищує показник будь-якої країни-
учасниці ЄС (найвищий показник, 60 %, у Данії) [2, с. 40]. 
Звідси можна зробити висновок: вітчизняна сімейна політика 
потерпає змін – вона вже не радянська, але ще не європейська  
[4, с. 43].
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Шляхами покращення правового становища жінок  
в Україні є:

1. Розробка єдиної національної стратегії щодо захисту 
прав жінок у всіх сферах життя.

2. Організація гендерної освіти населення.
3. Забезпечення обліку та статистики даних щодо дискримі-

нації жінок (створення національної та регіональних баз).
4. Створення національної онлайн платформи щодо забез-

печення дотримання прав жінок.
Підсумовуючи, можна зазначити, що рівень дискримінації 

та насильства над жінками високий, проте самі жінки неохоче 
повідомляють щодо нього в свою адресу чи звертаються по 
допомогу. Звідси виходить необхідність розвивати та вдоско-
налювати законодавство.
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ДОГЛЯД ВДОМА:  
ПРОБЛЕМА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Якісне регулювання правовідносин у будь-якій сфері перед-
бачає реалізацію прав та належне виконання обов’язків усіма 
учасниками. На практиці є випадки порушення чинного  
законодавства різними учасниками, до того ж недосконалість 
норм та відсутність механізму реалізації окремих прав усклад-
нюють якісне регулювання відносин у питаннях здійснення 
догляду вдома за особами, які його потребують.

Судова практика свідчить як про незаконні рішення орга-
нів соціального захисту так і про порушення, вчинені одер-
жувачами допомоги чи компенсаційних виплат у даній сфері. 
Так, відділ соціального захисту був змушений у судовому 
порядку стягувати заборгованість із відповідача, який отри-
мував компенсацію за соціальні послуги, та який не повідо-
мив орган соціального захисту, що особа, за якою він здійсню-
вав догляд, померла у 2016 році. Зрозуміло, що відповідач не 
міг здійснювати за нею догляд до 2019 року, але компенсацію 
продовжував отримувати [1]. Аналогічна ситуація з перепла-
тою компенсаційних коштів була і у справі, де непрацююча 
донька надавала соціальні послуги батьку, який за висновком 
довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комі-
сією потребував постійного стороннього догляду, та також не 
вважала за потрібне сповіщати про смерть батька управління 
соціального захисту населення і переплату коштів повертала 
за рішенням суду [2].

Дискусійними є рішення органів соціального захисту, де 
мають місце оціночні поняття, тлумачення яких обґрунто-
ване неналежним чином. Зокрема, таким є поняття «індивіду-
альні потреби для надання соціальних послуг вдома». Так, суди 
першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов особи, 
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якій за результатами оцінювання індивідуальних потреб орган 
соціального захисту припинив безоплатне обслуговування 
у відділенні соціального обслуговування вдома. При цьому, 
як зазначив суд апеляційної інстанції, в якості юридичної 
підстави видання оскаржуваного наказу органом соціального 
захисту взагалі не зазначено підстав його прийняття, а також 
не наведено жодних переконливих і зрозумілих мотивів з яких 
відповідач виходив приймаючи спірне рішення [3].

Проблема встановлення фактів, що мають юридичне 
значення полягає у тому, що часто можна встановити певні 
обставини тільки зі слів сусідів чи родичів, які можуть не 
завжди правдиво свідчити. Зокрема у справі щодо фактичного 
надання послуг особою, суд став на сторону особи, що надавала 
послуги, хоча кожна зі сторін надала до суду акти про вста-
новлення факту, які спростовували один одного. «…За період  
з 02 березня 2016 року по 02 березня 2017 року матеріали 
справи містять один Акт обстеження матеріально-побуто-
вих умов сім’ї ОСОБА_1 по АДРЕСА_1, складений 10 березня  
2016 року соціальним інспектором ОСОБА_14, згідно якого 
ОСОБА_1 здійснює належний догляд та надає соціальні послуги 
своїй бабусі ОСОБА_3 . Щодо Акта про факт надання соціаль-
них послуг громадянином ОСОБА_1, складеного 19 жовтня 
2017 року сільським головою Пустовітської сільської ради 
ОСОБА_12, депутатом Пустовітської сільської ради ОСОБА_15 
та ОСОБА_8, сином померлої ОСОБА_3, колегія суддів вказує, 
що цей Акт складено зі спливом значного часу після смерті 
ОСОБА_3, акт повністю складено зі слів сина ОСОБА_3, за своїм 
змістом не є документом, який би фіксував виявлені комісією 
факти...» [4].

Також серед підстав для відмови у наданні соціальних 
послуг вдома, які зазначають органи соціального захисту, 
можуть бути як ті, що базуються на неперевірених фактах, 
так і підстави, пов’язані з фактом оформлення (процедур-
ного характеру), що, на думку суду, не дає права на припи-
нення обслуговування. Так, суд задовольнив позов особи, 
якій припинили соціальне обслуговування вдома, оскільки 
у нього є син, а також закінчився договір про соціальне  
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обслуговування вдома. Під час судового провадження 
з’ясувалось, що син має інвалідність 2 групи, а справжньою 
причиною зняття з обліку стало небажання обслуговувати 
особу вдома, оскільки він систематично допускав грубе, 
принизливе ставлення до обслуговуючого персоналу, соціаль-
них працівників та інших працівників територіального центру 
і його структурних підрозділів [5].

Органи соціального захисту допускають помилки, розши-
рюючи вимоги які ставляться законодавством для отримання 
соціального обслуговування. Так, Управління праці та соці-
ального захисту відмовило особі у встановленні постійного 
стороннього догляду, оскільки вона перебувала у трудових 
відносинах. Законодавство встановлювало умову про відсут-
ність трудових відносин для особи, яка здійснюватиме догляд, 
а не для особи, яку доглядатимуть. Тому дана відмова визнана 
судом незаконною [6]. 

Недоведені обставини не можуть бути підставою для 
відмови у наданні соціального обслуговування вдома. Так, 
суд відмовив у задоволенні позову Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Теребовлянського району Тернопільської області про повер-
нення особою коштів за обслуговування у відділені соціальної 
допомоги вдома, оскільки у особи є родичі, які мали б здійсню-
вати догляд, оскільки в суді не було доведено факту родин-
ного зв’язку між особою, яку обслуговували вдома та іншими 
особами [7].

Наведені вище ситуації не показують всього спектру пору-
шень у сфері догляду вдома за особами, які цього потребують, 
проте навіть дані випадки показують, що не завжди у якісному 
врегулюванні відносин створюється проблема через недо-
сконале законодавство, а велике значення має те, як ці норми 
будуть виконуватись сторонами. 

На сьогодні, законодавство динамічне, проте, які б зміни до 
нього не вносились, саме людина буде їх реалізовувати і від 
правосвідомості людини залежить те, як зміни працювати-
муть. Важливо звести до мінімуму (в ідеалі виключити) факти 
зловживань, тому важливо, щоб між державними інституціями 
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був обмін базами даних, у яких можна було б перевірити факт 
смерті особи, факт родинного зв’язку, факт наявності інвалід-
ності тощо). Також важливо підвищувати кваліфікацію праців-
ників органів соціального захисту, в тому числі, підвищувати 
юридичну грамотність, наголошувати на необхідності обґрун-
тованих та доведених підстав для прийняття рішення.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
ЯК ПРІОРИТЕТ СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ 

Одним із важливих та перспективних напрямків здійснення 
соціальних реформ в Україні є проведення якісного і систем-
ного реформування правового становища осіб з інвалідністю 
[6 с. 103]. Закономірно, що таке реформування пов’язане із 
глобальними зовнішніми та внутрішніми викликами, які 
стоять перед суспільством та державою, зумовлюють зрос-
тання чисельності осіб з інвалідністю. Потрібно відзначити, 
що наразі в Україні проживає близько 2,7 млн осіб з інвалід-
ністю та майже 175 тис дітей з інвалідністю [7]. За деякими 
незалежними оцінками, чисельність осіб з інвалідністю стано-
вить майже 3 млн осіб. Принагідно відзначити, що за зміс-
том положень Конституції України, актів чинного законодав-
ства [1; 2; 3] особи з інвалідністю в Україні володіють усією 
повнотою соціально-економічних, політичних, особистих 
прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами 
України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. Варто зазначити що 
правовий статус осіб з інвалідністю в системі державного  
соціального захисту визначається з урахуванням прав, гарантій 
та пільг, які мають такі особи відповідно до актів правового  
регулювання [5]. За таких обставин, реформа соціального 
захисту людей з інвалідністю має стати важливою складовою 
діяльності усіх владних інституцій, у тому числі і парламенту. 
Адже, функціонування соціального захисту тісно пов’язано 
із належним виконанням своїх повноважень усіх органів 
державної влади та місцевого самоврядування, виконанням 
посадових обов’язків кожним посадовцем у нашій державі, 
починаючи з Президента України та завершуючи пересіч-
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ним посадовцем органу місцевого самоврядування. Зрештою, 
як буде почуватись людина з інвалідністю у нашій державі, 
залежить від цивілізованості, моральності та толерантності 
суспільства, його інклюзивності. Водночас, справедливим буде 
відзначити, що сьогодні соціальний захист осіб з інвалідністю 
є недосконалим та вразливим, що пов’язано із такими чинни-
ками як: неефективність соціальної політики; поглиблення 
соціально-економічної кризи та кризи ринку праці; військові 
події на сході України та протидія зовнішньому агресору; відсут-
ність ефективної системи державного управління системою  
соціального захисту; неефективність інституту Уповноваженого 
з прав людей з інвалідністю; низький рівень соціальних стан-
дартів та гарантій; неефективність системи соціальних допо-
мог та пенсій, соціальних послуг; недоступність осіб з інвалід-
ністю до освіти, ринку праці, охорони здоров’я; недоступність 
системи реабілітації тощо[4]. Ще одним важливим аспектом, 
який засвідчує об’єктивну необхідність реформи є застарі-
лість та ефективність законодавство про права осіб з інвалід-
ністю. Воно характеризується декларативністю та суперечли-
вістю, невідповідністю реальному стану розвитку суспільства 
та держави.  Закон України «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні», який було прийнято ще у далекому  
1991 році, потребує нагальних та системних змін.  Принциповим 
його недоліком є те, що він нехтує нормами Конвенції 
ООН про права осіб з інвалідністю, яка містить міжнародні  
соціальні стандарти з прав осіб з інвалідністю. Ратифікована 
у 2009 році, Конвенція стоїть дещо осторонь  розвитку реаль-
ного новітнього законодавства про права осіб з інвалідністю. 
У той же час, слідуючи загальним конституційно-правовим 
приписам (ст. 9 Конституції України), Конвенція має стати 
базисом розбудови новітнього законодавства про права осіб  
з інвалідністю.  Разом із тим, її норми повною мірою не імпле-
ментовані у чинне законодавство, що значною мірою усклад-
нює її виконання нашою державою. Зміна підходів до розбу-
дови в Україні новітньої моделі соціального захисту осіб  
з інвалідністю цілком залежить від конструктивної взаємодії 
суспільства та держави, якісного розуміння потреб та проблем 
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людини з інвалідністю. Тому важлива роль у розбудові соціаль-
ного захисту осіб з інвалідністю належить інститутами грома-
дянського суспільства. Такі інститути, найбільш наближені до 
вивчення конкретних проблем людей з інвалідністю, оскільки 
їх об’єднують, що дає позитивний сигнал для усього суспіль-
ства як діяти. Для консолідації суспільства з питань прав осіб  
з інвалідністю, важливого значення набувають відповідні 
круглі столи, конференції, семінари та ін., що проводяться 
громадськими організаціями осіб з інвалідністю та які дозво-
ляють розглянути та вивчити відповідні проблеми, зробити 
належні висновки та пропозиції. Це сприяє інклюзивності 
суспільства. 

Таким чином, тенденції розвитку новітньої моделі соціа-
льного захисту осіб з інвалідністю полягають у наступному:  
1) консолідація суспільства та держави з питань реформи соці-
ального захисту осіб з інвалідністю, ураховуючи новітні міжна-
родні, європейські соціальні стандарти, доктринальні напрацю-
вання провідних наукових шкіл соціального права; 2) розробка 
та затвердження Національного плану реформування соціаль-
ного захисту осіб з інвалідністю на основі національного 
досвіту та міжнародних соціальних стандартів; 3) розробка 
на основі Національного плану, проекту Закону про права 
осіб з інвалідністю на основі консолідованих зусиль інститу-
тів суспільства та держави, провідних шкіл соціального права;  
4) обговорення відповідного законопроекту, проведення 
громадських та наукових експертиз; 5) ухвалення Верховною 
Радою України Закону про права осіб з інвалідністю та постійний 
моніторинг щодо його дотримання; 6) активізація роботи Ради 
у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України, із 
залученням представників заінтересованих інститутів грома-
дянського суспільства та представників провідних наукових 
шкіл соціального права; 7) законодавче оформлення інституту 
уповноваженого з прав осіб з інвалідністю; 

Враховуючи вищевикладене, сучасна модель соціального 
захисту осіб з інвалідністю має також включати постійний 
державний та громадський моніторинг, консультації відпо-
відальних інституцій держави із представниками інститутів 
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громадянського суспільства та провідних шкіл соціального 
права. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Право (об’єктивне юридичне) – система загально-
обов’язкових правил фізичної поведінки – соціальних норм, 
встановлених або санкціонованих державою, які виражають 
волю певної частини соціально-неоднорідного суспільства, 
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спрямовані на врегулювання суспільних відносин відповідно 
до цієї волі та забезпечуються державою [4, с. 68].

Кожен член суспільства має права. Оскільки дитина  
є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, 
деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно 
тим фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує  
спеціальної охорони і піклування, включаючи належний право-
вий захист [1].

Захист прав дитини є одним із найважливіших пріоритетів 
у нашій державі, адже ставлення до дітей, рівень їхньої безпеки 
та захищеності у державі, стан їхнього всебічного розвитку  
є одним із показників цивілізованості та гуманності суспіль-
ства. Повноцінний та дієвий захист прав дитини є обов’язком 
держави [3].

Конституція України визначає, що сім’я, дитинство, мате-
ринство і батьківство охороняються державою. Діти рівні  
у своїх правах незалежно від походження, а також від того, 
народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над 
дитиною та її експлуатація переслідуються за законом [1].

Основним законом у нашій державі, який захищає права та 
інтереси дитини є Закон України «Про охорону дитинства», 
який визначає, що дитина – це особа віком до 18 років (повно-
ліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не 
набуває прав повнолітньої раніше [1].

Серед проєктів Міністерства, спрямованих на захист прав 
дітей, – розбудова системи ювенальної пробації в Україні. Це 
можливість для неповнолітніх, які вступили у конфлікт із 
законом, розпочати нове життя та стати повноцінним членом 
суспільства. Дитина відбуває покарання не у виховній колонії, 
а залишається в громаді, але при цьому з нею індивідуально 
працюють фахівці ювенальної пробації та психологи [2].

Стратегія уперше в історії України ставить за мету не тільки 
посилення уваги до дітей, які вчинили правопорушення, але  
й до інших категорій дітей у контакті з законом [2].

Так, завданнями Стратегії щодо дітей-жертв та дітей- 
свідків є:

• забезпечити єдиний підхід до допиту дітей незалежно від 
їх статусу у кримінальному провадженні (підозрюваний, обви-
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нувачений, свідок, потерпілий тощо), зокрема з використан-
ням таких спеціальних методик, як «Зелена кімната»;

• вирішення проблемних питань, що виникають під час 
судового розгляду у провадженнях за участю дітей, які є свід-
ками або потерпілими, зокрема в частині визначення їх право-
вого статусу. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що кожен член суспільства 
має права, не зважаючи на свій вік, саме дитина є більш вразли-
вою до насильства, та потребує в захисті. Тому, в Україні захист 
прав дитини є одним із найважливіших пріоритетів держави.
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Науковий керівник – викладач психолого-педагогічних дисциплін 
Комунального закладу «Одеський педагогічний фаховий коледж» 
Галушкіна С. І.

Неродик Ірина Анатоліївна, 
Серек-Басан Анастасія Анатоліївна

здобувачі вищої освіти соціально-правового факультету
Національного університету «Одеська юридична академія»

ЩОДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Конституція України проголошує, що всі люди є вільні і рівні 
у своїй гідності та правах (ст. 21) [1].

На сьогоднішній день система соціального захисту осіб  
з інвалідністю в Україні у сучасних умовах постійно потребує 
до себе уваги як держави, так і всього суспільства.
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Слід констатувати той факт, що вирішення проблеми 
забезпечення прав осіб з інвалідністю, як однієї з найвразли-
вих верств населення на сьогоднішній день є доволі актуаль-
ними в Україні, як на науковому, так і на практичному рівні. 
Існує досить багато наукових досліджень з питань соціального 
захисту осіб з інвалідністю. У юридичній літературі досліджен-
ням зазначених питань займалися різні вчені, серед них слід 
виділити Н. Болотіну, І. Сироту, М. Кравченко, Б. Капанадзе,  
С. Прилипко, В. Мельника, О. Трюхан, О. Ярошенко та ін. 

У літературі робиться акцент на тому, що незважаючи на те, 
що відбуваються зміни в міжнародному регулюванні право-
вого становища осіб з інвалідністю, проблема захисту прав цієї 
соціально вразливої групи населення не перестає бути акту-
альною, тому, що міжнародно-правові та національні аспекти 
захисту прав осіб з інвалідністю, у тому числі правове стано-
вище осіб з інвалідністю у суспільстві, потребують переосмис-
лення й переоцінки у зв’язку з глобальними змінами, що відбу-
ваються сьогодні у світі [2].

Доцільно звернути увагу на те, що прийнято низку важли-
вих міжнародних нормативно-правових актів з питань 
захисту прав осіб з інвалідністю. Слід віддати належне націо-
нальному законодавству, яке має достатньо вагоме норма-
тивно-правове підґрунтя у цій сфері. Базовими нормативними  
актами є Конституція України, Закон України «Про реабілі-
тацію осіб з інвалідністю в Україні» від 6 жовтня 2005 року,  
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інва-
лідністю в Україні» від 21 березня 1991 року, Закон України 
«Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року, Закон України 
«Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю  
з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16 листопада  
2000 р. та інші нормативно-правові акти, що регулюють право-
відносини у зазначеній сфері. Окрім цього, питання соціального 
захисту осіб з інвалідністю врегульовано низкою підзаконних 
нормативно-правових актів України, зокрема, це Положення 
про питання медико-соціальної експертизи і Положення про 
індивідуальну програму реабілітації та адаптації особи з інва-
лідністю, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 
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від 3 грудня 2009 року №1317; Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України від 5 вересня 2011 року №561 «Про затвер-
дження Інструкції про встановлення груп інвалідності» та 
низка інших нормативно-правових актів. 

Відповідно до ст.2 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня  
1991 року, особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом 
функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем 
може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслі-
док чого держава зобов’язана створити умови для реаліза-
ції нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її 
соціальний захист. Відповідним законом також передбачено, 
що дискримінація за ознакою інвалідності забороняється  
законом [3]. 

На думку Капанадзе Б.М., соціальний захист осіб з інвалід-
ністю – це система гарантованих державою соціальних, еконо-
мічних та правових заходів, які спрямовані на створення особам 
з інвалідністю рівних можливостей участі у житті суспільства  
в порівнянні з іншими громадянами [4].

У свою чергу Мельник В. стверджує, що у широкому значенні 
поняття «соціальний захист осіб з інвалідністю» – це складова 
належного функціонування суспільства і держави. Окрім цього, 
у науковій публікації, яка присвячена соціальному захисту осіб 
з інвалідністю, вчений називає основні ознаки соціального 
захисту осіб з інвалідністю [5].

Соціальний захист осіб з інвалідністю полягає у пенсійному 
забезпеченні, нарахуванні компенсаційних та державних допо-
мог, отриманні пільг та відповідних соціальних послуг, сана-
торно-курортному лікуванні, у тому числі встановлення опіки 
(піклування) або стороннього догляду, наданні реабілітацій-
них заходів, забезпеченні технічними та іншими засобами 
реабілітації, автотранспортом.

Слід погодитись з думкою вчених, що сучасна система соці-
ального захисту осіб з інвалідністю охоплює не лише державну 
соціальну допомогу та пенсійне забезпечення, систему пільг  
і компенсаційних та соціально-побутове обслуговування, 
але й включає охорону здоров’я, освіту та зайнятість осіб  
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з інвалідністю, а також соціальну і професійну реабілітацію та 
соціальну інтеграцію в суспільство. Тобто соціальний захист 
осіб з інвалідністю включає не лише матеріальні питання,  
а й весь спектр проблем потреб людського життя [6].

У літературі робиться акцент на тому, що головним 
суб’єктом соціального захисту осіб з інвалідністю залиша-
ється держава. Діяльність держави полягає в розробці захо-
дів, створенні відповідних інститутів, застосуванні механізмів, 
призначених забезпечувати життєві та соціальні потреби осіб 
з інвалідністю, реалізовувати громадянські права та свободи, 
створювати рівні можливості для їх інтеграції в суспіль-
ство, сприятливі умови для забезпечення соціальної, медич-
ної, трудової реабілітації осіб з інвалідністю. Слід погодитись  
з думкою М.В. Кравченко, що органи державної влади та місце-
вого самоврядування зобов’язані створювати нормативно-
правову базу відповідно до міжнародного законодавства,  
а також відповідні інституції, сприяти розвитку громадських 
організацій у цій сфері, забезпечити у належному обсязі мате-
ріально-фінансову складову соціального захисту осіб з інвалід-
ністю, розширювати та вдосконалювати перелік соціальних 
послуг, активно сприяти професійній реабілітації осіб з інва-
лідністю [7].

Зазначимо, що з метою реалізації творчих і виробничих 
здібностей осіб з інвалідністю та з урахуванням індивідуаль-
них програм реабілітації особам з інвалідністю забезпечується 
право працювати на підприємствах, установах, організаціях,  
а також займатися підприємницькою та іншою трудовою 
діяльністю, яка не заборонена законом. Відмова в укладенні 
трудового договору або просуванні по службі, звільненні за 
ініціативи власника підприємства, установи, організації, пере-
ведення особи з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди  
з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випад-
ків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан їх 
здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, 
загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження 
трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує 
погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.
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Слід наголосити на тому, що деяким роботодавцям вико-
нати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю досить 
складно. Причиною є те, що проблематично знайти таких осіб, 
щоб працювали «як здорові» та ще й норматив мали викону-
вати. Хоча іноді роботодавців необґрунтовано звинувачують за 
незайняті робочі місця, що підтверджує судова практика. Так, 
позивач, не погодившись із рішенням суду, подав апеляційну 
скаргу, в якій, просить суд скасувати рішення Харківського 
окружного адміністративного суду від 06.08.2020 року  
у справі №520/6168/2020 та прийняти постанову, якою задо-
вольнити позов, зокрема стягнути адміністративно-господар-
ські санкції за незайняті робочі місця, призначені для праце-
влаштування осіб з інвалідністю у сумі 3085542,56 грн. Позивач 
вважає, що на підприємство покладається обов’язок по ство-
ренню та самостійному працевлаштуванню осіб з інвалідністю, 
а відповідач не виконав норматив, встановлений законодав-
ством, тому відповідач не може бути звільнений від обов’язку 
по сплаті адміністративно-господарських санкцій [8].

Деякі вчені, які працюють над цією проблемою у дослі-
дженні акцентують увагу, що чинний механізм працевлашту-
вання осіб з інвалідністю недосконалий. Вчені пропонують, 
що для того, щоб система квотування запрацювала, держава 
має розділити з роботодавцем економічні ризики щодо такого 
працевлаштування (фінансувати додаткові заходи з орга-
нізації праці особи з урахуванням її індивідуальних функ-
ціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, нада-
вати основне і додаткове обладнання, технічне обладнання  
за лізингом і т. п.) [2]. Зазначена наукова позиція, на нашу 
думку, заслуговує на підтримку.

Варто звернути увагу й на проблему забезпечення осіб 
з інвалідністю автомобільним транспортом. Зазначимо, що 
законодавство України передбачає для осіб з інвалідністю 
певний перелік пільг, серед яких особливе місце займає 
забезпечення легковими автомобілями. Базовими норма-
тивно-правовими актами є Порядок виплати та розміри 
грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслу-
говування автомобілів та на транспортне обслуговування»  
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від 14.02.2007 року № 228 затверджений Постановою 
Кабінетом Міністрів України, постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інва-
лідністю автомобілями» від 19 липня 2006 року № 999 та ін. 
Позитивним моментом є, що 14 квітня 2021 року на засіданні 
Кабінету Міністрів України прийнято постанову «Про внесення 
змін до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 
окремих категорій населення і виплати грошової компенса-
ції вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби 
реабілітації, переліків таких засобів», затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 № 321 
(із змінами). Вважаємо, що для вирішення проблеми забезпе-
чення осіб з інвалідністю автомобільним транспортом, варто 
поширити по всій Україні муніципальні програми з надання 
безкоштовних транспортних послуг особам з інвалідністю, які 
можуть замовити спецавтомобіль для відвідання поліклініки 
чи іншої структури.

Зазначимо, що особи з інвалідністю – це люди, які, як ніхто, 
потребують підтримки держави та оточуючих. Варто заува-
жити, що наразі спеціальні можливості для забезпечення  
і захисту прав осіб з інвалідністю на національному рівні тільки 
починають формуватись. Говорячи про захист прав осіб з інва-
лідністю, потрібно назвати й недержавні організації міжнарод-
ного та національного рівня, які працюють в інтересах людей 
з інвалідністю. Слід констатувати той факт, що в деяких випад-
ках, до них простіше звернутись, аніж до органів влади, і вони 
можуть бути союзниками у вирішенні проблем, пов’язаних із 
дотриманням прав осіб з інвалідністю.

Можна дійти висновку, що існує ряд причин, серед яких  
і неякісна робота державних органів і, насамперед, неготовність 
самого суспільства визнати рівність прав осіб з інвалідністю з 
правами усіх інших людей. Зазначимо, що держава не тільки 
взяла на себе обов’язок щодо підтримки таких громадян, але 
й створює всі умови для того, щоб особи з інвалідністю почу-
валися на одному рівні з іншими громадянами. Позитивним 
моментом є те, що сьогодні прийняті нормативно-правові акти, 
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які стосуються соціального захисту осіб з інвалідністю, покра-
щення їхнього доступу до медицини, освіти, праці, до об’єктів 
фізичного оточення, зокрема 10 квітня 2019 року Уряд прийняв 
постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 310, якою 
врегулював механізм фінансування заходів сприяння зайня-
тості осіб з інвалідністю за рахунок коштів Фонду соціального 
захисту людей з інвалідністю. Ще одним нормативно-право-
вим актом, що стосується соціального захисту людей з інвалід-
ністю, покращення їхнього доступу до медицини, освіти, праці, 
до об’єктів фізичного оточення, став Указ Президента України 
«Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інва-
лідністю» від 03.12.2019 року № 875/2019. Безперечно, немож-
ливо не звернути увагу на те, що нещодавно був прийнятий 
Закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» від 
03.12.2020 року. Слід констатувати той факт, що глава держави 
підписав Закон України «Про внесення змін до деяких Законів 
України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інва-
лідністю та дітей з інвалідністю» № 1664-ІХ, який Верховна 
Рада ухвалила 15 липня поточного року. Цей документ поси-
лює соціальний захист осіб з інвалідністю. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ  
НА БЕЗПЕКУ  

В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Захист прав дитини є одним із пріоритетів у діяльності 
будь-якої держави. Це зумовлено тим, що діти завжди потре-
бують особливого захисту і ще більше – в умовах збройного 
конфлікту.

Питання захисту дітей у період збройного конфлікту 
є особливо актуальним для України, оскільки у 2014 році 
держава вперше зіткнулася з реальною проблемою захисту 
прав дітей у збройному конфлікті на сході країни і виявилася 
до неї неготовою.

Законом України «Про охорону дитинства» охорону дитин-
ства в Україні визначено як стратегічний загальнонаціональ-
ний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення 
національної безпеки України, ефективності внутрішньої полі-
тики держави [1].

Через піддатливість до різних маніпуляцій та зловживань із 
боку дорослих важливе значення має право дитини на захист 
від втягнення у військові дії і збройні конфлікти [2]. 
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Статистика окреслює результати воєнного протистояння 
в східній частині України серед наймолодшого населення 
держави. З 2014 року щонайменше 128 дітей зазнали пора-
нень від мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних залиш-
ків війни на Сході України. При цьому щонайменше 38 дітей 
загинуло. Інші статистичні дані показують гіршу картину 
щодо кількості постраждалих дітей внаслідок воєнних  
протистоянь [3].

Основними нормативно-правовими актами щодо захисту 
дитини в збройних конфліктах є: Факультативний протокол 
до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у зброй-
них конфліктах (протокол ратифіковано Законом України 
від 23.06.2004 № 1845-IV (1845–15)); Конвенція про заборону 
та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої 
праці № 182 (Конвенцію ратифіковано Законом України від 
05.10.2000 № 2022-III (2022–14)); Закон України «Про охорону 
дитинства»; Закон України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб»; Указ Президента України «Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціаль-
них гарантій окремим категоріям громадян» від 29.10.2014  
№ 835/2014 [2].

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про охорону дитин-
ства» участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, ство-
рення дитячих воєнізованих організацій та формувань, пропа-
ганда серед дітей війни і насильства забороняються [1].

Численні міжнародні договори утворюють розгалужену 
систему регулювання міжнародного гуманітарного права  
(далі – МГП). Згідно зі ст. 9 Конституції України чинні міжна-
родні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства 
України, тому положення міжнародних договорів, які встанов-
люють норми міжнародного гуманітарного права та ратифіко-
вані Україною, є обов’язковими до застосування.

МГП надає дітям захист від військової служби. Як частина 
цивільного населення діти підпадають під дію всіх норм МГП. 
Завдяки цьому вони, зокрема, знаходяться під дією прин-
ципу гуманного поводження з людьми. МГП передбачає  
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широкий спектр заходів щодо захисту дітей. У випадку зброй-
ного конфлікту (міжнародного чи не міжнародного) діти 
користуються загальним захистом, що надається цивільним 
особам, які не беруть участі у військових діях [4].

Женевська декларація про права дитини 1924 року не 
містить безпосередньо права на безпеку дитини. Однак  
у 1959 році для розширення зазначеного документу 
Генеральною Асамблеєю ООН проголошено Декларацію прав 
дитини (далі – Декларація), яка містить 10 основних принци-
пів. Так, принципом 9 Декларації передбачено захист дитини 
від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості та експлуата-
ції. Вона не повинна бути об’єктом торгівлі в будь-якій формі. 
Згідно з принципом 2 дитині законом та іншими засобами має 
бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та 
сприятливі умови, що дадуть їй змогу розвиватися фізично, 
розумово, морально, духовно та соціально, здоровим і нормаль-
ним шляхом, в умовах свободи та гідності.

Слід зауважити, що вищезазначені декларації не зачіпають 
питання захисту прав дітей під час збройних конфліктів. 

Конвенція про захист цивільного населення під час війни 
від 12.08.1949 (Женевська конвенція IV) передбачає надання 
захисту дітям від деяких наслідків війни як частини населення, 
не виділяючи їх в окрему категорію, проте, окрема стаття 
«Заходи для захисту дітей» міститься у Додатковому прото-
колі I до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується 
захисту жертв міжнародних збройних конфліктів [5].

Окрім того, основним міжнародним документом, в якому 
викладені права дитини є Конвенція про права дитини від 
20.11.1989 (далі – Конвенція), яку ратифіковано постановою 
Верховної Ради України від 27.02.1991 № 789-XII. У преам-
булі Конвенції міститься нагадування про те, що Організація 
Об’єднаних Націй в Загальній декларації прав людини 
проголосила, що діти мають право на особливе піклування  
і допомогу [6].

Значним кроком вперед щодо становлення захисту прав 
дитини у збройних конфліктах стала поява ст. 38 в Конвенції, 
відповідно до якої держави-учасниці зобов’язані поважати 
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норми міжнародного гуманітарного права, що застосовуються 
до них у випадку збройних конфліктів і мають відношення до 
дітей, та забезпечувати їх додержання. Також держави-учас-
ниці вживають всіх можливих заходів для забезпечення того, 
щоб особи, які не досягли 15-річного віку, не брали безпосеред-
ньої участі у воєнних діях. Окрім того держави-учасниці утри-
муються від призову будь-якої особи, яка не досягла 15-річного 
віку, на службу до збройних сил. При вербуванні з числа осіб, 
які досягли 15-річного віку, але яким ще не виповнилося  
18 років, держави-учасниці прагнуть віддавати перевагу 
особам більш старшого віку. Згідно з своїми зобов’язаннями 
за міжнародним гуманітарним правом, пов’язаним із захистом 
цивільного населення під час збройних конфліктів, держави-
учасниці зобов’язані вживати всіх можливих заходів з метою 
забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний 
конфлікт, та догляду за ними [6].

Якщо ж говорити про відповідність ст. 38 Конвенції міжна-
родному гуманітарному праву, то можна констатувати 
лише часткове гарантування захисту прав дітей та певне 
пом’якшення зобов’язань держав порівняно з положеннями 
Протоколу І та Протоколу ІІ [5].

Питання участі дітей у збройних конфліктах врегульо-
ване Факультативним протоколом до Конвенції щодо участі 
дітей у збройних конфліктах, ратифікованим Законом 
України «Про ратифікацію Факультативного протоколу до 
Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних 
конфліктах» від 23.06.2004 № 1845-IV (далі – Факультативний  
протокол) [7].

Відповідно до ст. 1 Факультативного протоколу держави-
учасниці вживають всіх можливих заходів для забезпечення 
того, щоб військовослужбовці їхніх збройних сил, які не 
досягли 18-річного віку, не брали прямої участі у військових  
діях [7].

З огляду на викладене, слід зазначити, що у випадку виник-
нення реального збройного конфлікту, зазначені у міжнарод-
них документах положення щодо захисту дітей, як правило, 
мають декларативний характер, що зумовлює необхідність 
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створення ефективного механізму реалізації захисту прав  
і свобод дітей в умовах збройного конфлікту та забезпечення 
державами додержання взятих на себе зобов’язань щодо 
захисту цивільного населення, зокрема дітей.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ  

З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

Конституція України визначає, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня  
1991 року № 875-XII особи з інвалідністю в Україні володіють 
усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих 
прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами 
України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. 

Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій 
організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може 
призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого 
держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав 
нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний 
захист. 

Проблематика соціального захисту осіб з інвалідністю 
розглядалася у працях таких вчених-юристів, як: Андріїв В.М., 
Болотіна Н.Б., Вишновецька С.В., Малишко І.В., Малюга Л.Ю.,  
Мельник В.П., Тищенко О.В., Кучма О.Л., Костюк В.Л.,  
Чічкань М.В., Ярошенко О.М. та ін.

У грудні 2006 року Генеральна Асамблея ООН прийняла 
Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю та Факультатив-
ний протокол до неї. Сторони Конвенції зобов’язані спри-
яти, захищати та забезпечувати повне здійснення своїх 
прав людьми з обмеженими можливостями та забезпечити 
повну їх рівність перед законом. Конвенція слугує головним  
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каталізатором у глобальних змінах ставлення до людей  
з обмеженими можливостями не як до об’єктів благодійності, 
медикаментозного лікування та соціального захисту, а як до 
повноправних та рівноправних членів суспільства з правами 
людини. Україна підписала та Законом України «Про ратифіка-
цію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного 
протоколу до неї» від 16.12.2009 року № 1767-VI ратифікувала 
цей нормативно-правовий документ.

Діяльність держави щодо осіб з інвалідністю виявляється 
у створенні правових, економічних, політичних, соціальних,  
психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав 
і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі  
в суспільному житті та полягає у: виявленні, усуненні перепон  
і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задово-
ленню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів громад-
ського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної 
інфраструктури, дорожнього сервісу (далі – об’єкти фізичного 
оточення), транспорту, інформації та зв’язку, а також з ураху-
ванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – 
до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту; охороні 
здоров’я; соціальному захисті; забезпеченні виконання інди-
відуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю; наданні 
пристосованого житла; сприянні громадській діяльності.

Таким чином, соціальний захист осіб з інвалідністю є скла-
довою діяльності держави щодо забезпечення прав і можли-
востей осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами та 
полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних 
та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабіліта-
ційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпе-
ченні стороннього догляду.

Станом на 01.01.2021 року за даними Державної служби 
статистики в Україні налічується 2 мільйони 703 тисячі людей 
з інвалідністю. Серед осіб з інвалідністю – 163,9 тисячі дітей. 
Осіб з інвалідністю І групи налічується 222,3 тисячі, ІІ групи – 
900,8 тисячі, ІІІ групи – 1 мільйон 416 тисяч [1].

З метою поліпшення соціального захисту та підвищення 
рівня зайнятості осіб з інвалідністю в Україні потрібно:  
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1) державна політика з питань реалізації активних заходів 
інтеграції осіб з інвалідністю у суспільне життя; 2) з метою 
реалізації особами з інвалідністю права на працю держава 
повинна розробляти, здійснювати і періодично перегля-
дати національну політику у галузі професійної реабілітації  
і працевлаштування для цієї категорї осіб; 3) спеціальні заходи, 
спрямовані на забезпечення справжньої рівності ставлення  
і можливостей для осіб з інвалідністю, не вважаються дискри-
мінаційними відносно інших працівників; 4) залучення осіб  
з інвалідністю до підприємницької діяльності в різноманітних 
сферах; 5) спрямовувати на стимулювання створення робото-
давцями робочих місць для осіб з інвалідністю, у тому числі 
додаткових; 6) для суспільства працююча особа з інвалідністю 
має бути вирішенням багатьох соціальних проблем; 7) незва-
жаючи на позитивні зрушення у забезпеченні соціального 
захисту осіб з інвалідністю, домінуючою тенденцією є слабка 
ефективність діючих механізмів на практиці; 8) першочерго-
вими державними заходами для осіб з інвалідністю повинні 
стати суттєві зміни у працевлаштуванні та зайнятості, соціаль-
ному захисті та реабілітації [2, c. 186–187].

Як наголошує Міністр соціальної політики України  
М.В. Лазебна, що нинішнє законодавство не дає достатньої 
мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інва-
лідністю. Тому в міністерстві розробляють нові стимули для 
працевлаштування людей з інвалідністю та розпочато підго-
товку програми «Рука допомоги» для осіб з інвалідністю, які 
хочуть заснувати власний бізнес [1].

Наказом Міністерства соціальної політики України від 
14.04.2011 року № 129 затверджено Положення про Фонд  
соціального захисту осіб з інвалідністю де основними завдан-
нями Фонду є: 1) фінансове забезпечення заходів щодо  
соціальної захищеності осіб з інвалідністю і дітей з інвалід-
ністю в Україні; 2) забезпечення в межах своїх повноважень 
реалізації заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб  
з інвалідністю, зокрема створення робочих місць.

Таким чином, Фонд сприяє створенню робочих місць 
для працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом надання  
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фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявникам-
роботодавцям відповідно до норм чинного законодавства 
(аналізує подану заявником-роботодавцем інформацію для 
отримання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій 
відповідно до норм чинного законодавства, а також наявність 
обігових коштів, достатність виробничого та кадрового потен-
ціалу, платоспроможність; оцінює бізнес-проєкт заявника-
роботодавця стосовно актуальності впровадження, строку 
окупності, відповідності видам його діяльності, конкуренто-
здатності товарів (робіт, послуг), які планується виробляти 
(виконувати, надавати); аналізує цінові пропозиції вартості 
обладнання, робіт, послуг, які планується закуповувати; надає 
фінансову допомогу на оплату вартості навчання осіб з інва-
лідністю та їх перекваліфікації у закладах освіти відповідно до 
норм чинного законодавства та багато ін.

Варто наголосити, що згідно з положеннями Європейської 
стратегії з питань інвалідності на 2010–2020 рр. соціальний 
захист осіб з інвалідністю є одним із восьми пріоритетних 
напрямів, який передбачає утвердження умов гідного життя, 
боротьбу з бідністю та соціальною ізоляцією таких людей.

Як наголошує Л.Ю. Малюга, особи з інвалідністю посідають 
особливе місце не лише в суспільстві, а й у виробництві мате-
ріальних благ, а їх становище та рівень життя безпосередньо 
залежить від держави і умов, які вона створює для їх реалізації 
на ринку праці [3, с. 104]. І.В. Малишко зазначає, що при форму-
ванні політики щодо осіб з інвалідністю в Україні потрібно 
враховувати існуючі тенденції в міжнародній політиці і прак-
тиці, які є більш інноваційними та прогресивними для їх 
подальшої імплементації. Сучасна ідеологія України щодо осіб 
з інвалідністю, яка відображенна в законодавстві та прак-
тиці його реалізації, не демонструє послідовності, системності  
в діях уряду, щодо сутності розуміння та дотримання соціаль-
ного підходу до проблем осіб з інвалідністю [4, с. 407].

На сьогодні в Україні рівень державного соціального захисту 
осіб з інвалідністю оцінюється як вкрай низький. Правове регу-
лювання соціального захисту осіб з інвалідністю має включати 
належне матеріальне забезпечення (пенсії, грошові допомоги, 
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пільги) та в різних сферах людського життя (соціально-побу-
тове обслуговування, охорона здоров’я, освіта, соціальна  
і професійна реабілітація, зайнятість осіб з інвалідністю). Таким 
чином, ставлення держави та суспільства щодо осіб з інвалід-
ністю має змінюватись та забезпечувати високі стандарти для 
повноцінної участі в усіх сферах суспільного життя нарівні  
з іншими категоріями громадян, особливо під час пандемії 
коронавірусної інфекції.
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ПРАВО ПРАЦЮЮЧИХ ЖІНОК НА ЗАХИСТ 
МАТЕРИНСТВА В КОНСТЕКСТІ СТАТТІ 8 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ

Згідно статті 43 Конституції України кожен має право 
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 
При цьому держава створює умови для повного здійснення 
громадянами права на працю, гарантує рівні можливості  
у виборі професії та роду трудової діяльності [1]. Для деяких 
категорій працівників, які є найбільш вразливі на ринку праці 
з огляду на різні критерії встановлюються додаткові гарантії 
щодо реалізації права на працю, що не вважається порушенням 
принципу рівності. До таких категорії працівників віднесено  
і жінок, при чому такі додаткові гарантії в законодавстві поді-
ляються на такі, що мають всі жінки та такі, що мають працю-
ючі жінки у зв’язку з материнством.

Статтею 8 Європейської соціальної хартії передбачено 
ряд гарантій для працюючих жінок [2]. Серед них зустріча-
ємо обов’язок України забезпечити: 1) працюючим жінкам 
відпустку на період до i після пологів загальною тривалістю не 
менше 14 тижнів або з оплатою такої відпустки, або з випла-
тою достатньої допомоги по соціальному забезпеченню, або  
з наданням допомоги за рахунок державних коштів; 2) вважати 
незаконним, якщо роботодавець надсилає жінці попередження 
про звільнення з роботи у період від дати повідомлення нею 
свого роботодавця про вагітність до закінчення її відпустки по 
вагітності та пологам або якщо він робить попередження про 
звільнення у такий час, що воно втрачає чинність у цей період; 
3) забезпечити матерям, що мають грудних дітей, перерви, 
тривалість яких достатня для годування дитини; 4) регламен-
тувати залучення до робіт у нічний час вагітних жінок, жінок, 
які нещодавно народили дитину, і жінок, що годують своїх  
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грудних дітей; 5) заборонити застосування праці вагітних 
жінок, жінок, які нещодавно народили дитину, і жінок, що году-
ють своїх грудних дітей, на підземних гірних роботах i всіх 
інших роботах, якi протипоказані жінкам у зв’язку з небезпеч-
ними, шкідливими для здоров’я або важкими умовами праці, 
і вжити відповідних заходів для захисту трудових прав цих 
жінок.

Зауважимо, що Європейський комітет соціальних прав  
у Висновках 2019 року вказав, що не всі положення нашого 
трудового законодавства відповідають змісту статті 8 цієї 
Хартії. Для прикладу, п.1 Відпустка по вагітності та пологах 
Комітет зауважує, що в українському законодавстві не відбу-
лося жодних змін, зокрема статтею 179 КЗпП і далі передба-
чено, що за лікарським висновком працівники мають право 
на 70-денну оплачувану декретну відпустку до народження 
їх дитини та 56 днів після цього (що може бути продовжено  
до 70 днів у разі багатоплідних пологів або ускладнень, 
пов’язаних з народженням) [3].

Ці положення сформульовані в термінах, які прямо не 
зазначають, що повинен бути обов’язковий період після-
пологової відпустки не менше шести тижнів, як того вима-
гає Хартія. Комітет також зауважує з коментарів Комітету 
експертів з питань застосування конвенцій та рекомендацій 
(CEACR), опублікованих у 2010 році (99-а сесія Міжнародної 
Конференції праці) щодо Конвенції № 103 про захист мате-
ринства (переглянута, 1952), що, відповідно до пункту 9 
Наказу № 532/274/136-oc/1406 від 3 листопада 2004 року 
щодо видачі медичних довідок, жінки, які народили, повер-
таються до роботи після декретної відпустки тривалістю  
126 днів. Згідно з пунктом 4.1 цього Наказу повернення на 
роботу після відпустки по вагітності та пологах без поперед-
нього дозволу лікуючого лікаря є порушенням положень 
стосовно медичної допомоги, що містяться у чинних регламен-
тах. Однак Комітет зазначає зі звіту, що, оскільки відпустка по 
вагітності та пологах є правом, а не обов’язком, жінки мають 
право перервати декретну відпустку, незважаючи на дату 
медичної довідки [4].
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Крім того, якщо жінка продовжує працювати за влас-
ним бажанням, незважаючи на медичну довідку, видану для 
надання їй права на відпустку по вагітності та пологах або 
якщо вона поновлює роботу раніше, орган соціального страху-
вання покриває лише фактичні дні відпустки.

Відповідно до статей 25 та 26 Закону про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування щомісячна сума допо-
моги по вагітності та пологах не може бути меншою, ніж розмір 
допомоги, обчислений на основі мінімальної заробітної плати. 
Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахова-
ним особам незалежно від кількості фактичних днів декрет-
ної відпустки, взятих до народження [5]. А тому Комітет прий-
шов до висновку, що ситуація в Україні не відповідає статті 8  
§ 1 Хартії на тій підставі, що не встановлено, що в законодав-
стві чи на практиці є достатні гарантії для захисту працівників 
від тиску для того, або взяти менше шести тижнів післяполо-
гової відпустки.

Пункту 4 Регулювання нічної роботи Хартії українське  
законодавство не відповідає у частині можливості переведення 
на денну роботу, які є недостатніми; закони та нормативні 
акти не передбачають постійних консультацій з представни-
ками працівників щодо умов нічної праці та щодо заходів, що 
вживаються для узгодження потреб працівників із особливим 
характером нічної роботи; і в українському законодавстві не 
передбачено обов’язкових медичних оглядів до працевлашту-
вання на нічній роботі та регулярно після цього.

Щодо пункту 5 Заборона небезпечної, шкідливої для 
здоров’я чи важкої праці, зауважимо, що згідно п. 5 ст. 43 
Конституції України використання праці всіх жінок на небез-
печних для їхнього здоров’я роботах забороняється. При чому 
п.5 Хартії вимагає встановити таке обмеження тільки для жінок 
пов’язані з материнством на період так званого захисного пері-
оду. Така норма у свою чергу обмежує можливості інших жінок, 
які не є матерями, у порівнянні із чоловіками, в можливості 
реалізації права на працю на роботах, які мають статус небез-
печних для здоров’я. 

Крім того, оскільки жінкам, які стали матерями і були  
у зв’язку з цим переведені на легшу роботу на час захищеного 
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періоду (тобто коли дитині виповниться три роки), не право 
повернутися на попередню посаду не гарантується, то Комітет 
із соціальних прав зробив Висновок, що ситуація в Україні не 
відповідає статті 8 §5 Хартії.

Отже, діюче українське законодавство частково не відпо-
відає статті 8 Європейської соціальної хартії, а тому потребує 
внесення відповідних змін та доповнень.

Джерела:
1. Конституція України у ред. від 01.01.2020. URL:  

h t t p s : / / z a k o n . r a d a . g o v. u a / l a w s / s h o w / 2 5 4 % D 0 % B A / 9 6 -
%D0%B2%D1%80#Text

2. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996 р.  
Редакція від 07.09.2016 р. Офіційний вісник України. 2006 р. № 40.  
Стор. 37. Ст. 2660.

3. Кодекс законів про працю України у ред. від 14.08.2021. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322–08#Text

4. Висновки Європейського комітету з соціальних прав 2019. URL: 
https://rm.coe.int/european-committee-of-social-rights-conclusions-
2019-ukraine-ukr-/16809e21f3

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» в ред. ід 01.12.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1105–14#Text

Стоцька Дарина Валентинівна
здобувач вищої освіти факультету міжнародної торгівлі та права
Київського національного торговельно-економічного університету

ДО ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ

Основою для розроблення та формування прав людини,  
а також закріплення їх у національному законодавстві послу-
гували загальновизнані принципи права. Вони є підгрунтям 
усіх міжнародних стандартів з прав людини. До загальновиз-
наних принципів можна віднести наступні: повага сувернітету 
держави, самоврядування народів та націй, рівноправність 
всіх людей, заборона дискримінації, дотримання прав людини 
з урахуванням умов збройних конфліктів.
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В сучасному світі все більш важливим є питання захисту 
прав та свобод дитини. Деякі батьки можуть ігнорувати міжна-
родні та державні документи щодо захисту прав дитини, внаслі-
док чого великий відсоток дітей страждає від перебування  
в неблагополучних сім’ях, фізичного чи психічного знущання 
та взагалі експлуатації дитини.

Система міжнародного захисту дітей є складовою части-
ною захисту прав людини та була остаточно сформована після 
створення Організації Об’єднаних Націй. З розвитком прав 
людини розвивався інститут міжнародного-правового захисту 
прав дитини. Основним інструментом забезпечення прав 
людини, який отримав найбільше визнання, є Конвенція про 
права дитини, яка була прийнята в 1989 році шістдесят однією 
країною.

У створенні Конвенції про права дитини важливу роль віді-
грала Декларація прав дитини 1959 року. Основним закликом 
Декларації 1959 року було наступне: «Людство зобов’язане 
давати дитині найкраще, що воно має» [1].

Враховуючи, що Декларація мала здебільшого рекоменда-
ційний характер та не зобов’язувала дотримуватись принци-
пів, закріплених в цій декларації, виникла необхідність підпи-
сання документу, який був би закріплений на законодавчому 
рівні.

Повертаючись до Конвенції про права дитини, необхідно 
сказати, що вона є першим обов’язково юридичним докумен-
том. Кожне право, прописане в Конвенції, є невід’ємним від 
розвитку кожної дитини. Конвенція захищає права дітей, вста-
новлюючи певні стандарти.

Права, закріплені Конвенцією, можна поділити на три групи: 
перша група прав – забезпечення, яка містить право володіти 
певними речами, отримувати певні послуги та мати доступ до 
будь чого (ім’я та громадянство, медичний догляд, освіту, відпо-
чинок та ігри, опікування інвалідами, сиротами, біженцями); 
друга – захист, тобто право бути захищеним від дій, що завда-
ють шкоди дитині (від розлучення з батьками, залучення до 
воєнних дій, комерційної, економічної чи сексуальної експлу-
атації тощо); третя група – участь, або ж право бути почутим, 
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коли приймаються рішення, що стосуються її життя [3]. Кожна 
дитина повинна мати більший шанс приймати участь у житті 
суспільства, користуватися правами свободи думки та слова, 
самостійно обирати культуру, релігію та мову.

Окрім Конвенції про права дитини, існують факультативні 
протоколи, одним із яких є протокол про права дитини щодо 
торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, 
прийнятий у 2000 році. Відповідно до нього держави пови-
нні криміналізувати перераховані злочини по відношенню 
до дітей, а також приймати заходи, які попереджуватимуть 
виникнення подібного роду ситуацій.

В 2002 році було прийнято факультативний протокол щодо 
участі дітей у збройних конфліктах. На сьогоднішній день 
він є актуальним, враховуючи кількість збройних конфліктів  
у всьому світі. Протокол зобов’язує держав не притягувати осіб, 
які не досягли вісімнадцятирічного віку, до участі у військових 
діях.

Також існує третій факультативний протокол до Конвенції 
про права дитини щодо процедури повідомлень. Протокол 
надає можливість дітям або ж їх представникам подавати до 
Комітету ООН з прав дитини індивідуальні заяви щодо пору-
шення державою їх прав, які гарантовані міжнародними 
документами.

Захистом прав дітей також займаються і спеціалізовані 
установи ООН, до них можна віднести наступні: Організація 
Об’єднаних Націй з питань науки, культури та освіти, Всесвітня 
організація охорони здоров’я, а також Дитячий фонд ООН – 
ЮНІСЕФ, створений 1946 року з метою надання міжнародної 
допомоги та сприяння державам щодо захисту дітей та їх прав.

В Україні нормативною базою захисту прав дитини слугу-
ють наступні правові акти: Конституція України, Конвенція 
про права дитини, Закон України «Про охорону дитин-
ства», Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, 
Декларація прав дитини 1959 року.

Слід зазначити, що в Україні основні підходи до осмислення 
й реалізації прав дітей, визначених міжнародним та вітчиз-
няним законодавством, протягом останнього часу істотно 
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змінилося. Це пов’язано з посиленням уваги з боку держави 
до інтересів дітей, охорони дитинства, розвитком інститу-
цій соціально-правового захисту дітей та багатьма іншими  
факторами [2].

Таким чином, функціонування правового механізму забез-
печення прав і свобод дитини має бути ефективним у суспіль-
стві. Діти мають відчувати реальний правовий захист, внаслі-
док чого зможуть сформувати впевненість у своїй значущості 
та реальності правового статусу, прав і свобод, які в майбут-
ньому забезпечать вдалу адаптацію до суспільно-правового 
життя. 

Джерела:
1. Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text (дата звернення 
01.12.2021).

2. Захист прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних догово-
рів з питань сімейного права. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_19188 
(дата звернення 01.12.2021).

3. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (дата звернення 
01.12.2021).

Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного, цивіль-
ного та комерційного права Київського національного торговельно-
економічного університету Коренюк О. О.

Тарасевич Тетяна Юріївна
к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та процесу 

Київського університету права НАН України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Сьогодні сучасні репродуктивні технології, зокрема суро-
гатне материнство, успішно допомагають сім’ям, які на своєму 
життєвому шляху стикнулися з проблемою безпліддя. 
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Створена в Україні асоціація репродуктивної медицини 
успішно співпрацює з асоціаціями інших країн, які входять до 
Європейської асоціації репродуктологів (ESHRE). Українська 
асоціація як громадська організація, членами якої є поважні 
практикуючі медики, доктори медичних наук, бере активну 
участь у розробці законопроєктів, що стосуються допоміжних 
репродуктивних технологій (далі – ДРТ), шляхом внесення 
своїх пропозицій [1]. 

Проаналізуймо правове регулювання сурогатного материн-
ства в деяких країнах. Передовою країною розвитку сурогат-
ного материнства стали США. Так, 1980 року в США була реалі-
зована програма сурогатного материнства, а ще через шість 
років – програма повного сурогатного материнства, коли 
гестаційний кур’єр виношує вагітність, що настала в результаті 
використання для запліднення статевих клітин генетичних 
батьків.

Згідно з медичною статистикою, за допомогою методів 
допоміжних репродуктивних технологій народилося вже 
понад 4 млн дітей у всьому світі. За даними міжнародної неуря-
дової організації International Social Service (ISS), щороку за 
допомогою сурогатного материнства народжується щонай-
менше 20 тис дітей, і ця цифра тільки зростає. У багатьох 
державах сурогатне материнство заборонено як таке або ж із 
комерційною метою [2]. У різних країнах світу ставлення до 
застосування методики сурогатного материнства та, відпо-
відно, законодавче регулювання правовідносин у цій сфері  
не є однаковими. Більшість держав забороняє використання 
ДРТ у вигляді сурогатного материнства. Так, в Іспанії, Італії, 
Франції і в багатьох інших європейських державах сурогатне 
материнство заборонене повністю, у Нідерландах, Португалії, 
Греції, Канаді, Австралії дозволене тільки некомерційне 
(«альтруїстичне») сурогатне материнство. Відносно недавно 
(кілька останніх років) заборонили комерційне сурогатне 
материнство Таїланд та Індія, які раніше пропонували послуги 
сурогатного материнства

Наразі не існує міжнародного документа, який регла-
ментував би правовідносини у цій сфері. Вивчаючи досвід  
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зарубіжних країн щодо застосування сурогатного материн-
ства, можна дійти висновку, що країни за критерієм дозволів 
на використання цієї технології можна розділити на такі групи:

1) країни, у яких через релігійні, морально-етичні переко-
нання сурогатне материнство заборонено (Австрія, Німеччина, 
Італія, Франція, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Японія, Пакистан, 
Саудівська Аравія, деякі штати США (Мічиган, Нью-Джерсі, 
Арізона));

2) країни, у яких заборонено комерційне сурогатне материн-
ство (Велика Британія, Канада, Австралія, Данія, Нідерланди);

3) країни, у яких методика сурогатного материнства дозво-
лена, але регулюється законом (Еквадор, Перу, Фінляндія, 
Колумбія, Іспанія, Бельгія, Греція);

4) країни, в яких ця технологія дозволяється та регулю-
ється законом (Україна, Російська Федерація, Казахстан, Грузія, 
Вірменія, Польща, Індія, Таїланд, Південно-Африканська 
Республіка, більшість штатів США) [3]. 

Безпліддя у шлюбі стало великою медико-соціальною 
проблемою сучасності. Водночас саме проблема безпліддя 
найбільшою мірою піддається корекції завдяки успіхам репро-
дуктивної медицини та розвитку допоміжних репродуктивних 
технологій [4, с. 91]. 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвер-
дження Порядку застосування допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні» від 09.09.2013 № 787 містить таке визна-
чення допоміжних репродуктивних технологій: «Допоміжні 
репродуктивні технології – методики лікування безпліддя, при 
яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або 
всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси заплід-
нення та розвитку ембріонів до перенесення їх у матку паці-
єнтки здійснюються в умовах in vitro» [5]. Одним із видів допо-
міжних репродуктивних технологій є сурогатне материнство. 

З набуттям чинності новим Сімейним кодексом України 
(у ст. 123 якого закріплено, що у разі перенесення в організм 
іншої жінки ембріона людини, зачатої подружжям у резуль-
таті застосування допоміжних репродуктивних технологій, 
батьками дитини є подружжя) [6] почалася ера сурогатного  
материнства в Україні. 
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Крім того, правову основу застосування методики сурогат-
ного материнства в Україні становлять:

– Цивільний кодекс України від 16.01.2003 (зокрема, ч. 7 
ст. 281) [7];

– Закон України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XI (зокрема,  
ст. 48) [8];

– Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження 
Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні» від 
18.10.2000 № 52/5 [9].

Однак попри доволі широкий спектр нормативно-право-
вої регламентації застосування допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні законодавчо не визначено поняття суро-
гатного материнства, не прописані права й обов’язки сторін, 
відсутні вимоги щодо укладання договору сурогатного мате-
ринства, не визначені порядок дій Договірних Сторін у разі 
виникнення непередбачених ситуацій та відповідальність  
у разі порушення договору. Зокрема, Сімейний кодекс України  
в питаннях штучного запліднення за допомогою сучасних 
репродуктивних технологій не захищає інтересів біологічної 
матері, а ставить на перше місце умови угоди, яка була укла-
дена між сурогатною матір’ю та подружжям. Момент укла-
дення угоди є важливим у цих правовідносинах. 

Крім того, на розгляд Парламенту неодноразово вносилися 
законопроєкти про регулювання сфери сурогатного материн-
ства. Зокрема, проєкти законів «Про допоміжне материнство» 
№ 8703 від 17.06.2011, «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо обмежень у використанні допо-
міжних репродуктивних технологій» № 8282 від 23.03.2011 
(закон був прийнятий Верховною Радою України у жовтні 
2012 року, але через накладене вето тодішнього президента 
В. Януковича так і не набув чинності), «Про допоміжні репро-
дуктивні технології» № 8629 від 19.07.2018, альтернативний 
проєкт № 8629–1 від 01.08.2018 й інші законопроєкти, спря-
мовані на внесення змін і доповнень до чинних нормативно-
правових актів України. Із тих чи інших причин комплексного 
закону, який забезпечував би належне державне регулювання  
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сурогатного материнства в Україні, поки нема. На думку 
більшості дослідників цієї сфери, саме прийняття якісного 
нормативно-правового акта, який забезпечить регулювання  
й державний контроль сфери ДРТ, зокрема сурогатного мате-
ринства, захистить права всіх учасників процесу, унеможли-
вить зловживання й посягання на заборону ДРТ [5]. У країнах, 
де методика сурогатного материнства регулюється законом, 
по-різному визначено права генетичних батьків та сурогатної 
матері. Відповідно до ст. 123 та ч. 2 ст. 139 Сімейного кодексу 
України пріоритетними визнаються інтереси генетичних бать-
ків та народженої дитини [6].

Захищені інтереси генетичних батьків і в Білорусі: відпо-
відно до Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім’ю, 
матір’ю дитини, народженої сурогатною матір’ю, визнається 
його генетична мати [10, с. 104].

Як приклад правового регулювання сурогатного материн-
ства в США можна навести два штати – Каліфорнія та Вірджинія, 
які дотримуються протилежних точок зору. Каліфорнія – штат, 
який найбільше підтримує генетичних батьків. Протилежною 
є позиція у Вірджинії, де всі юридичні права надаються суро-
гатній матері [11, с. 191]. Позитивним є досвід США у справі 
законодавчого врегулювання всіх аспектів реалізації програми 
сурогатного материнства. Три штати – Каліфорнія, Іллінойс  
і Невада – ухвалили нові закони про сурогатне материнство, які 
містять вичерпні положення про договори про сурогатне мате-
ринство, права сурогатних матерів, дітей та батьків, а також 
правила передачі дітей майбутнім батькам. Це законодавство 
може бути позитивним прикладом для країн, які розглядають 
можливість прийняття комплексного закону про репродук-
тивні технології, зокрема сурогатне материнство [3, с. 27].

Отже, історія розвитку сурогатного материнства безпо-
середньо пов’язана з науково-технічним прогресом. Це пояс-
нюється широким спектром знань, необхідних для отримання 
кінцевого результату – народження здорової дитини. Метод 
ЕКО перебуває на стику таких наук, як ендокринологія, гіне-
кологія, ембріологія, хірургія, генетика, імунологія, ультра-
звукова діагностика. Утім для проведення подібних маніпуля-
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цій потрібна досконала технічна та лабораторна база. Окрім 
того, має бути розв’язана проблема правового регулювання 
сурогатного материнства задля створення сприятливих умов  
розвитку інституту сім’ї та сімейного устрою.
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к.ю.н., доцент, доцент кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення
Національного університету «Одеська юридична академія»

ОГЛЯД АКТУАЛЬНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ  
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Конституція України визначає, що кожному гарантується 
право на звернення до суду і судовий захист (ст. 55, ст.124) [1]. 

На жаль, протягом останніх років прослідковується тенден-
ція до значного збільшення кількості осіб з інвалідністю. 
Вирішення проблеми захисту прав осіб з інвалідністю як однієї 
з найвразливіших верств населення на сьогоднішній день  
є доволі актуальним в Україні як на науковому, так і на прак-
тичному рівні.

Громадянин має право в судовому порядку оскаржити висно-
вок МСЕК про визнання чи невизнання його особою з інвалід-
ністю. Слід зазначити, що масовими є випадки, коли права осіб 
з інвалідністю, які справді потребують соціального захисту 
з боку держави, обмежуються і порушуються, про що свід-
чать численні скарги, публікації у ЗМІ про корупцію і зловжи-
вання у МСЕК. На жаль, практично в кожної особи з інвалід-
ністю в Україні слово «МСЕК» сьогодні неодмінно асоціюється  
і моральним приниженням» [2]. Слід констатувати той факт, що 
значна кількість людей, маючи вагомі проблеми зі здоров’ям, 
проблематично набувають офіційного статусу особи з інвалід-
ністю, про що свідчить судова практика [3].
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Доцільно звернути увагу, що на практиці заявники скар-
жаться, що висновки МСЕК не відповідають фактичному стану 
їх здоров’я. Особливо ці питання актуальні для громадян, яким 
групу інвалідності встановлено на певний термін, по завер-
шенні якого вони мають проходити переогляди МСЕК. Так,  
у жовтні 2018 року позивач звернувся до суду з указаним позо-
вом, в якому просив визнати протиправним рішення обласної 
МСЕК про відмову у визнанні інвалідом та зобов’язати відпо-
відача визнати його інвалідом ІІ групи. Ухвалою Жовтневого 
районного суду м. Дніпропетровська від 31.10.2018 р.  
у відкритті провадження у справі відмовлено на підставі  
п. 1 ст.186 ЦПК України, оскільки справа не підлягає розгляду  
у порядку цивільного судочинства [4].

Цікавим є той факт, що колегія суддів Сьомого апеляційного 
адміністративного суду частково задовольнила апеляційну 
скаргу громадянина, зокрема у частині скасування оскаржу-
ваного рішення обласної МСЕК №2 щодо відмови у визнанні 
інвалідом ІІІ групи [5]. Іншим прикладом судової практики 
констатується, що визначення міри втрати здоров’я вима-
гає наявності медичної освіти та спеціальних знань [6]. Отже, 
аналізуючи судову практику, можна дійти висновку, що найчас-
тішими відмовами МСЕК для призначення групи інвалідності 
є такі: недообстеження, недостатність обґрунтування хвороби; 
відсутність деяких (уточнювальних) лікарських записів,  
у зв’язку з чим неможливо визначити ступінь інвалідності; 
недостатність діагнозів чи симптомів тощо [7]. 

Доцільно звернути увагу на те, що реабілітація осіб з інва-
лідністю є одним із пріоритетів сучасної соціальної політики. 
Особлива увага до осіб з інвалідністю та їх соціального захисту 
зумовлена тим, що в зв’язку з економічною нестабільністю 
останніх років їх кількість у нашій країні значно зросла. Судова 
практика свідчить, що досить часто особи з інвалідністю звер-
таються з позовом до суду про визнання неправомірними дії 
щодо відмови в коригуванні індивідуальної програми реабілі-
тації, зобов’язання внести коригування в протезуванні в інди-
відуальну програму реабілітації [8].
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Аналізуючи окремі судові справи з зазначеної проблема-
тики, доречно наголосити, що судова практика стає на захист 
прав громадян, якщо не виконується індивідуальна програма  
реабілітації (http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/11598069) 
[9]. У цій справі громадянка домоглася не лише видачі їй індиві-
дуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, а й її вико-
нання, причому в судовому порядку. Вважаємо, що це яскравий 
приклад того, як треба боротися за свої права.

Як показує судова практика, вдається також відновити 
порушене право особи з інвалідністю на соціальну допомогу. 
Слід констатувати той факт, що чинне законодавство містить 
чимало актів, які гарантують соціальний захист учасників 
бойових дій. Варто зазначити, що перелік пільг, що гаранту-
ється учасникам бойових дій, передбачений Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
від 22.10.1993 року (ст. 12). Однак інколи учасникам бойових 
доводиться звертатися до суду, аби відстояти своє право на 
соціальний захист. Аналізуючи судову практику у справі щодо 
нарахування та виплати щорічної разової грошової допомоги, 
зазначимо, що позивач перебуває на обліку як особа з інвалід-
ністю ІІ групи внаслідок війни і має право на пільги, встанов-
лені законодавством України для ветеранів війни. Отже, має 
право на отримання щорічної одноразової грошової допомоги 
у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком. Так, з метою 
отримання такої допомоги позивач звернувся до Центру по 
нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту 
соціального захисту населення Черкаської обласної державної 
адміністрації. Однак отримав грошову допомогу не в повному 
обсязі (3640 грн, а необхідно було виплатити 13 104 грн). 
Судова практика свідчить про порушення прав та суперечить 
позиції Конституційного Суду України, зазначеній в рішенні 
від 27 лютого 2020 року №3 – р/2020. Позитивним моментом 
є той факт, що Черкаським окружним адміністративним судом 
адміністративний позов було задоволено в повному обсязі. 
Визнано протиправною бездіяльність Центру по нарахуванню 
та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціального 
захисту населення Черкаської обласної державної адміністра-
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ції щодо не нарахування позивачу щорічної разової грошової 
допомоги за 2020 рік у розмірі восьми мінімальних пенсій за 
віком та зобов’язано нарахувати та виплатити позивачу недо-
плачену грошову допомогу [10]. 

Проблемам захисту трудових прав осіб з інвалідністю 
в Україні приділяють значну увагу. У першу чергу, задля 
з’ясування оптимальних шляхів реформування трудового 
законодавства щодо захисту працівників, які піддаються 
дискримінації за ознакою інвалідності з боку роботодавців, 
варто розглянути причини її виникнення. На думку вчених 
кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
Національного університету «Одеська юридична академія», 
у сфері захисту осіб з інвалідністю слід виділити наступні 
причини та умови спору: 1) недостатня обізнаність осіб з інва-
лідністю зі своїми правами та обов’язками; 2) небажання робо-
тодавців мати у своєму штаті осіб з інвалідністю, що пов’язано 
з емоційними та психологічними бар’єрами у суспільстві;  
3) низький рівень правової культури осіб з інвалідністю  
неюридичних спеціальностей як суб’єктів соціального захисту, 
який не дозволяє їм правильно розуміти нормативно-правові 
акти, що регламентують відповідні відносини; 4) недоліки 
законодавчої техніки: недосконалість мови викладення право-
вих норм, що призводить до змішування понять; іноді проти-
річчя можуть бути не лише в різних актах, але й нормах одного 
і того ж нормативного акту тощо [11].

Вартий уваги той факт, що одним із основних заходів вирі-
шення проблем із працевлаштуванням осіб з інвалідністю  
в Україні є встановлення квот для прийняття на роботу осіб  
з інвалідністю. Так, відповідно до ч.3 ст.18 Закону України «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 
21.03.1991 року, підприємства, установи, організації, фізичні 
особи, які використовують найману працю, зобов’язані виді-
ляти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб 
з інвалідністю [12].

Зазначимо, що у системі квотування є один істотний недо-
лік – держава фактично усувається від вирішення проблеми 
працевлаштування осіб з інвалідністю, перекладаючи її 
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розв’язання на плечі роботодавців. Слід звернути увагу, що 
деяким роботодавцям виконати норматив працевлаштування 
осіб з інвалідністю досить складно. Законодавством перед-
бачено, що обов’язок щодо створення робочих місць для осіб 
з інвалідністю не супроводжується його обов’язком підби-
рати і працевлаштовувати таких осіб на створені робочі місця. 
Такий обов’язок покладається на органи працевлаштування, 
перелічені в ч. 1 ст. 18 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Зазначеним 
законом передбачено, що підприємство не несе відповідаль-
ності за невиконання нормативу працевлаштування осіб  
з інвалідністю, якщо воно розробило необхідні заходи щодо 
створення для них робочих місць. Відповідне положення 
міститься у Постанові КАС ВС від 11.08. 2021 року у справі  
№260/557/19 [13].

Верховний Суд, розглянувши в касаційному порядку адміні-
стративну справу за позовом Житомирського обласного відді-
лення Фонду соціального захисту інвалідів до ТОВ «Декор-
Кераміка» про стягнення адміністративно-господарських 
санкцій та пені у розмірі 18 278,05 грн у зв’язку з відсутністю  
в штаті відповідача необхідної кількості працевлаштованих 
осіб з інвалідністю (1 штатної одиниці), зазначив, що підприєм-
ства, установи, організації, фізичні особи, які використовують 
найману працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі 
місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. Водночас 
пошук підходящої роботи для осіб з інвалідністю здійснює 
Державна служба зайнятості (ст.18 Закону України №875-ХІІ). 
[14]. Також цікава позиція викладена й у Постанові Верховного 
Суду від 09.06.2021 року, справа №920/447/20, яка передба-
чає, що підприємства зобов’язані створювати робочі місця для 
осіб з інвалідністю, але вони не зобов’язані займатись пошуком 
таких осіб для працевлаштування [15].

Слід наголосити на тому, що чинний механізм працевла-
штування осіб з інвалідністю недосконалий. На нашу думку, 
для того щоб система квотування запрацювала, держава має 
розділити з роботодавцем економічні ризики щодо такого 
працевлаштування (фінансувати додаткові заходи з органі-
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зації праці особи з урахуванням її індивідуальних функціо-
нальних можливостей, обумовлених інвалідністю, надавати  
основне і додаткове обладнання, технічне обладнання за 
лізингом тощо). Вважаємо, що одним із перспективних напря-
мів забезпечення зайнятості цієї категорії населення у сучас-
них умовах є розвиток самостійної зайнятості. 

Зазначимо також, що способом захисту порушених прав  
у сфері соціального захисту є звернення до Європейського суду 
з прав людини, куди можна оскаржити невиконання держа-
вою положень Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод, низка статей якої містить положення, які  
поширюються і на соціальний захист осіб з інвалідністю (ст. 14, 
ст. 13, ст. 6).

Можна дійти висновку, що хоч судова практика за такими 
категоріями справ неоднозначна, часто позитивні рішення 
залишаються невиконаними, а інколи доводиться чекати 
досить тривалий час здійснення правосуддя. Тож доцільно 
наголосити на тому, що підвищення соціальної захищеності 
осіб з інвалідністю в Україні є очевидною. Сподіваємось, що 
держава сприятиме підвищенню соціальної адаптації осіб 
з інвалідністю, що дозволить особам з інвалідністю брати 
активну участь у суспільному житті. 
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Київського національного торговельно-економічного університету

ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Захист прав жінок є однією з важливих проблем суспіль-
ства на сьогоднішній день. Завдяки їх боротьбі за свої права, 
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та міжнародному співробітництву в цій галузі вдалося досягти 
успіхів у ліквідації дискримінації щодо жінок та виробленні 
міжнародно-правових норм у сфері захисту їх прав. Проте, 
жінки все ще зазнають певної дискримінації у різних сферах 
життєдіяльності індивіда.

Рівень розвитку суспільства визначається його ставлен-
ням до жінок та дітей. Саме тому світова спільнота розробляє 
міжнародні стандарти прав жінок, усвідомлюючи необхідність 
їх особливого захисту. Держави, ратифікуючи Конвенції, беруть 
на себе зобов’язання дотримуватися цих стандартів.

Незважаючи на значні повоєнні досягнення в сфері забезпе-
чення прав жінок і привернення уваги громадськості та значу-
щих міжнародних організацій, таких як ООН, дискримінація 
жінок у різних областях все ще має місце, насамперед у полі-
тичній сфері. У більшості країн світу участь жінок у політиці  
у відсотковому співвідношенні не перевищує і 30%, пере-
важно це цифри 15–20 %. Проте, десятиліття активності жіно-
чих організацій дали певні результати: із 182 країн-членів 
ООН, де найвищим законодавчим органом є парламент,  
у 173 країнах у роботі цього парламенту беруть участь 
жінки. А у 2006 році пост президента зайняли жінки у восьми  
країнах (Чилі, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Ліберія, Філіппіни, 
Швейцарія та Ізраїль). 

Сучасний погляд на права жінки передбачає викорінення 
практики ставлення до жінки як до «нижчої істоти». Держави 
та приватні особи повинні звертатися до жінок з повною пова-
гою, з гідністю, незалежно від її віку, національності, мови якою 
вона розмовляє, рівня освіти, соціально-економічного стано-
вища, сімейного статусу. Це невід’ємна умова демократичної 
держави, щоб жінки користувалися свободою та рівністю у всіх 
сферах життя. Міжнародні стандарти закріплені у різних доку-
ментах універсального та регіонального рівня. Міжнародно-
правовий захист прав жінок здійснюється на підставі як дого-
ворів про права людини загального характеру, так і відповідно 
до численних спеціальних угод, присвячених безпосередньо 
правам жінок. Політичні права жінок закріплюють Конвенції 
про політичні права жінок 1952 та 1953 рр. [1]. Конвенція 
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про політичні права жінок 1953 передбачає право голосу-
вати на виборах нарівні з чоловіками, обирати і бути обраним, 
обіймати посади на державній службі. 

Проте міжнародне співтовариство довгий час не займа-
лося питаннями насильства жінок, оскільки рахували, що ця 
проблема входить у приватну сферу, на яку не поширюється 
дія міжнародних договорів. Однак через збільшення кількості 
національних конфліктів виявилося, що від насильства страж-
дають не лише окремі жінки, але і цілі соціальні групи – жінки-
мігранти, жінки-біженці, жінки, що належать до національних 
меншостей, жінки-інваліди тощо. Тому, Генеральна Асамблея 
ООН прийняла 20 грудня 1993 р. Декларацію про викоріню-
вання насильства щодо жінок [2]. Слід розглянути статтю 2 
цієї Декларації, що окреслює види насильства над жінками: 
фізичне, статеве і психологічне не лише в сім’ї та суспільстві, 
але і насильство з боку чи при потуранні держави, де б воно 
ні відбувалося. Але огляд міжнародної правозахисної практики 
свідчить, що міжнародні і регіональні правозахисні конвенції 
рідко застосовуються в судовій і адміністративній практиці 
уповноважених органів різних держав.

Інститут міжнародного захисту прав жінок, який сформу-
вався в рамках міжнародного права, є сукупністю договірних 
норм міжнародного права, що регулюють співпрацю держав  
з метою поваги та дотримання, а також забезпечення та захисту 
прав жінок у всіх сферах життя.

Міжнародний механізм захисту прав жінок включає:
1) міжнародні організації та їх органи;
2) міжнародні документи (Конвенції, Декларації, договори);
3) міжнародний контроль та процедури розгляду спорів 

(діяльність суб’єктів міжнародного права (насамперед держав), 
що здійснюється відповідно до принципів та норм міжнарод-
ного права на основі міжнародних договорів, і яка полягає  
в перевірці дотримання державами прийнятих зобов’язань  
з метою забезпечення неухильного та точного їх виконання).

Міжнародний механізм захисту прав жінок діє на універ-
сальному рівні, насамперед, у системі ООН, та на регіональ-
ному (Європа, Америка та Африка). Цей механізм включає  
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в себе правовий та організаційний елементи. В даний час 
розроблено універсальні міжнародні стандарти, що закріплю-
ють права жінок. Найважливішими є: Статут ООН [3], який 
затвердив принцип рівності прав жінок та чоловіків, Загальна 
декларація прав людини [4], Міжнародний пакт про громадян-
ські та політичні права [5], Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні та культурні права [6] та інші.

Перелічені акти містять окремі аспекти щодо ліквідації 
дискримінації жінок та більш детально визначають діяль-
ність держав у забезпеченні рівноправності жінок та чоловіків. 
Основою для самостійного спрямування міжнародно-право-
вого співробітництва з питань рівноправності статей стали 
саме ці договори. 

Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, відпо-
відно до статей 1, 2 Факультативного протоколу до Конвенції 
про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок від  
7 вересня 2000 року уповноважений приймати і розглядати 
індивідуальні скарги від осіб щодо порушення прав, гарантова-
них цією Конвенцією. Україна визнала компетенцію Комітету 
ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (Закон України 
«Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції 
про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок» від  
5 червня 2003 року № 946-IV) [7]. Правові позиції, висловлені 
Комітетом в його рішеннях, не мають для України обов’язкової 
юридичної сили і носять суто рекомендаційний харак-
тер. Однак вони мають враховуватися правозастосовними,  
і в першу чергу судовими, органами завдяки їх професійному 
авторитету. Наша держава однією із перших країн світу прого-
лосила у своїй Конституції 1918 року рівноправність статей 
і в усіх наступних Конституціях України (1937 р., 1978 р.,  
1996 р.) послідовно реалізувала в життя цей важливий демо-
кратичний принцип. До того ж Україною затверджена пере-
важна більшість основних Конвенції ООН та МОП, що регулю-
ють дане питання.

Захистом прав жінок також займаються спеціалізовані 
міжнародні організації системи ООН. Робота Міжнародної орга-
нізації праці з перших років існування в області захисту прав 
жінок може бути зведена до вирішення наступних проблем:
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1) оцінка праці жінок через статистичні показники; 
2) зайнятість жінок на ринку праці; 
3) умови праці; 
4) специфічні питання, що зачіпають інтереси жінок як 

працюючих з сімейними обов’язками. 
Значна кількість конвенцій та рекомендацій МОП стосу-

ється рівного ступеня як чоловіків, так і жінок: Конвенція  
№ 156 про рівне ставлення й рівні можливості для трудя-
щих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками [8]; 
Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за 
працю рівної цінності [9] та інші. Тому, у сфері трудових відно-
син та соціального захисту МОП сприяє реальному покра-
щенню становища жінок, що забезпечується створеною 
системою розгорнутого контролю за виконанням державами 
конвенцій та рекомендацій МОП.

Найбільш впливовими серед неурядових організа-
цій є Європейське жіноче лобі (European Women’s Lobby), 
Міжнародна демократична федерація жінок (Federation 
democratique internationale des femmes), Коаліція Карат (Karat 
Coalition),

Мережа жінок Сходу та Заходу (Network of East-West Women) 
та ін. Деякі міжнародні організації беруть участь у судових 
засіданнях, стають ініціаторами судових розглядів захист 
прав жінок. Регулярну участь у судових процесах приймає 
Національна організація для жінок (NOW, National Organization 
for Women) [10]. Організація відстоює права жінок на робочому 
місці, у школі та громадських спільнотах, бореться за гендерну 
рівноправність у суспільстві.

Таким чином, розуміючи загальну необхідність забезпе-
чення та гарантування прав, свобод і законних інтересів жінок, 
створення рівних з чоловіками можливостей щодо реаліза-
ції своїх прав, робимо висновок про необхідність свідомої та 
результативної участі держав у забезпеченні функціонування 
міжнародного механізму захисту прав жінок.
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ЗАХИСТ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  
ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Дослідження проблематики прав людини під час надзви-
чайних ситуацій у сфері охорони здоров’я є дуже актуальним 
явищем в наш час. Перш за все необхідно зазначити, що питання 
надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я (епідемій та 
пандемій) широко досліджується в медичній науковій літера-
турі, зокрема, у роботах з епідеміології та частково регулюється 
міжнародними договорами. Щодо досліджень даної проблема-
тики, то вони проводилися здебільшого з позиції правового 
регулювання надзвичайного стану, проблематики дотримання 
прав людини на окупованих територіях, виходячи з положень 
міжнародного гуманітарного права. 

Надзвичайна ситуація, яка сколихнула весь світ в 2020 році 
(Covid-19) була визнана пандемією. Це означає те, що новий 
вірус і захворювання, яке він спричиняє, набув поширення  
у світових масштабах та обговорюється всіма міжнародними 
організаціями. На підтвердження цього, можна зазначити 
думку генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй 
(ООН) – А. Гутерреша, який вважає, що нинішня пандемія – це 
найбільша криза у глобальному здоров’ї протягом останніх  
75 років [1].

Захист та реалізація прав людини і поширення коронавірусу 
( Covid -19 ) дуже тісно пов’язані між собою, що викликає страх 
та обурення у багатьох людей. На підтвердження цьому можна 
виділити декілька аргументів:
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По-перше, це швидкість його поширення та відсутність 
лікарських засобів з доведеною клінічною ефективністю. 
Підтверджено, що Covid-19 є небезпечним для осіб похилого 
віку, дітей та осіб з хронічними захворюваннями.

По-друге, вразливість національних систем охорони 
здоров’я. Багато країн вже перевищили свої можливості (мате-
ріальні ресурси та медичний персонал) щодо надання медичної 
допомоги особам, які її потребують. В той же час А. Гутерреш 
зазначає, що «витрати на охорону здоров’я мають бути збіль-
шені для задоволення нагальних потреб при повному дотри-
манні прав людини [1].

По-третє, масштабні заходи, до яких вдаються більшість 
країн, з метою захисту здоров’я своїх громадян: закриваються 
кордони, скасовується авіасполучення, оголошуються режими 
надзвичайної ситуації. На основі цього основоположні права 
людини піддаються обмеженню. 

По-четверте, пандемія спричинює глобальний вплив на 
світову економіку – сферу виробництва, міжнародну торгівлю, 
бізнес. Значна кількість людей втративши роботу, розрахо-
вує тільки, або на свої заощадження, або на соціальну допо-
могу держав. Соціальна допомога – один з обов’язків держав, 
який випливає із соціальних прав людини. На щастя, держави 
роблять важливі кроки на зустріч населенню та приймають 
різноманітні рішення про зменшення розміру податків, нада-
ють пільги та субсидії різним верствам населення.

Слід звернути увагу на Міжнародні медико-санітарні 
правила (далі – ММСП). ММСП за своєю правовою приро-
дою є міжнародним договором, обов’язковим документом 
для всіх держав-членів ООН. ММСП орієнтовані на запобі-
гання найбільш серйозним ризикам у сфері охорони здоров’я. 
Аналізуючи ММСП, слід зазначити, що заходи на рівні громад-
ського здоров’я мають бути співрозмірні з ризиками для 
здоров’я населення та обмеження встановлені ними, повинні 
не створювати перешкод для реалізації прав людини. Саме ця 
«співрозмірність» і піддається критиці більшістю країнами: 
заходи щодо попередження поширенню Covid-19 є не співроз-
мірними з наслідками для економіки, прав людини та взагалі 
щодо суспільства в цілому [2].
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Якщо проаналізувати Міжнародні медико-санітарні 
правила, то необхідно зазначити, що їх положення здебіль-
шого спрямовані, не тільки на охорону здоров’я та протидії 
пандемії, а також і на повне дотримання гідності, прав людини 
і основних свобод людей в період карантинно-обмежуваль-
них заходів. Оскільки, ММСП є обов’язковими для всіх держав-
членів ООН, то розуміння прав людини в країнах може суттєво 
відрізнятися. Насамперед, це залежить від декількох факто-
рів: 1) визнання та гарантування прав людини в тій чи іншій 
державі; 2) від обсягу зобов’язань, які взяли на себе держави, 
ратифікувавши ті чи інші міжнародні договори у сфері захисту 
прав людини [2]. Проте, не дивлячись на визнання та гаранту-
вання прав людини існують певні випади, в яких допускається 
обмеження прав людини. Відповідно, і у більшості країн існу-
ють законодавчі положення, які допускають обмеження прав 
людини на час надзвичайних ситуацій, в нашому випадку, під 
час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я. Загалом 
права людини та питання обмеження прав людини дослі-
джується та дискутується як у науковій літературі, так і під 
час судових чи адміністративних процедур. Стосовно грома-
дянських і політичних прав, то відповідно до Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права 1966 року, держа-
вам дозволяється відступати від своїх зобов’язань у конкретно 
визначених випадках. При цьому слід чітко розмежовувати, 
що «обмеження» та «відступ від зобов’язань» – різні речі [3]. 
Аналогічне твердження міститься і в Європейській Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод. Щодо  
соціально-економічних прав, то Міжнародний пакт про еконо-
мічні, соціальні та культурні права не містить положень,  
які б дозволяли державам ані обмежувати, ані відходити від 
взятих на себе зобов’язань [4]. Конституція України допус-
кає обмеження окремих прав людини в умовах воєнного або 
надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих обмежень. 
Серед прав, які можуть бути обмежені, є і право на охорону 
здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування [5]. 
Говорячи у контексті пандемії Covid-19, треба звернути увагу 
на те, що саме прагнення захистити здоров’я населення може 
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слугувати підставою для обмеження певних прав, якщо державі 
необхідно прийняти заходи по усуненню серйозної небез-
пеки здоров’ю населення. Важливим питанням також є те, що 
обмежувальні заходи повинні відповідати таким критеріям:  
а) базуватися на одному з положень, коли таке обмеження 
визнається допустимим; б) відповідати нагальній потребі 
держави чи суспільства; в) переслідувати законну мету; г) бути 
співрозмірним цій меті [6].

Отже, підсумовуючи можна прийти до висновку, що обме-
ження чи відступ від прав людини в період надзвичайних 
ситуацій у сфері охорони здоров’я – вимушена міра [7]. На 
мою думку, держави можуть в рамках розумного здійснювати 
вплив на права людини, якщо це необхідна дія, яка в подаль-
шому позитивно впливає на поставлену перед державою мету. 
В даному випадку, в той час як Covid-19 все більше поширю-
ється та викликає занепокоєння міжнародної спільноти обме-
ження та відступ від прав людини є виправданим та право на 
здоров’я потребує першочергової уваги держав. Подолання 
наслідків Covid-19 буде викликом для держав так само, як  
і викликом для прав людини.
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС  
КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Національна безпека і врегулювання кризових ситуацій –  
це надважливі для держави, окремих організацій та кожної 
людини сфери. Від рівня їхньої налагодженості та від якіс-
ного виконання усіма ланками своїх завдань залежить життя, 
здоров’я та добробут людей.

В Україні державну політику у сфері захисту населення  
і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виник-
ненню та ліквідації наслідків реалізує Державна служба  
з надзвичайних ситуацій. Проте кожен українець несе також 
особисту відповідальність щодо власної безпеки, безпеки своїх 
близьких, колег тощо. Адже кожен із нас у будь-який час може 
зіткнутися з небезпечними ситуаціями у повсякденному житті 
(аварії, пожежі, шквальний вітер). Тому дуже важливо вміти 
оцінювати ризики тих чи інших небезпечних ситуацій, знати 
основні ознаки небезпеки, що насувається, пам’ятати порядок 
дій та не розгубитися в критичний момент [2].

На жаль, надзвичайні ситуації є частиною нашого повсяк-
денного життя. У світі відбуваються різні трагічні події: війни, 
стихійні лиха, аварії, пожежі і міжособистісне насильство. 
Переміщеними можуть бути окремі люди, сім’ї і цілі спільноти. 
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Люди втрачають будинки, близьких, виявляються відірваними 
від сім’ї і звичного оточення або стають свідками насильства, 
руйнувань і смерті [1].

Такі події у тій чи іншій мірі впливають на кожного, проте 
спектр можливих реакцій і емоцій вельми широкий. Багато 
хто відчуває себе враженим, вибитим з колії або не розуміє, 
що відбувається. Люди відчувають страх або тривогу, можуть 
впасти в заціпеніння або апатію. Деякі проявляють слабкі 
реакції, інші – важчі [1].

До таких кризових ситуацій можна віднести пандемію 
Covid-19, яка набула широкого розголосу в даний час, і захист 
прав населення зараз необхідний, як ніколи.

«Влада України може обмежити широкий спектр прав 
людини задля боротьби із пандемією. Проте такі обмеження 
мають бути обґрунтованими та пропорційними рівню загрози. 
Відповідно, неприпустимі будь-які необґрунтовані та непро-
порційні обмеження. Наразі, враховуючи складність ситуа-
ції і її безпрецедентність, важко оцінити пропорційність та 
обґрунтованість обмежень. Однак, влада має максимально 
дотримуватись законодавчих процедур під час введення будь-
яких обмежень, встановлювати чіткі терміни їх дії та гаран-
тувати механізм скасування обмежень, а також ефективно 
і проактивно інформувати громадськість про всі кроки» – 
таке пояснення щодо ситуації в Україні надала директорка 
AmnestyInternational Україна Оксана Покальчук [6].

Так, в Страсбурзі 05 травня 2021 року Комітет Міністрів 
прийняв Керівні принципи для 47 держав-учасниць, щоб 
допомогти їм підтримувати рівність, захищати від дискримі-
нації та ненависті під час пандемії Covid-19 та подібних криз 
у майбутньому. Комітет наголошує на важливості створення 
ефективних структур та процедур для управління кризами та 
їх конкретного впливу на групи, що перебувають в несприят-
ливих умовах, та рівності на швидкій та інклюзивній основі. 
Центральна, регіональна та місцева влади, разом із орга-
нами з питань рівності та національними інституціями з прав 
людини, відіграють важливу роль у виконанні цих Керівних  
принципів [3].
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Державам-учасницям пропонують вжити таких заходів, як:
– підтримувати активний та постійний діалог з уразли-

вими групами протягом усієї кризи, залучати їх до створення 
заходів та політики, пов’язаних із кризою, забезпечувати  
відображення їхніх проблем у процесі прийняття рішень;

– забезпечити особам, що належать до вразливих груп, на 
рівні з іншими ефективний доступ до медичного обслугову-
вання, включаючи наявні вакцини;

– забезпечити усім дітям, включаючи тих, що належать до 
вразливих груп, належне навчання тощо [3].

Кризові події стали підгрунтям для того, щоб Україна у Раді 
Європи внесла ініціативу опрацювання кодексу дій керівництв 
держав в умовах кризових ситуацій з метою гарантування  
і дотримання цінностей демократії і прав людини.

Про це в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі 
висловив постійний представник України при Раді Європи 
Борис Тарасюк: «Україна у Раді Європи внесла пропозицію про 
вироблення кодексу стандартів і поведінки країн в умовах 
не лише пандемії, але й за будь-яких техногенних та природ-
них катастроф. Метою такого кодексу є захист прав і свобод 
людини за кризових ситуацій. Адже нинішня пандемія засвід-
чила спроби порушення прав людини» [7].

Дане висловлення дає змогу зробити висновок тому, що 
запровадження кризового кодексу є необхідним в сучасності,  
і дасть велику змогу населенню захищати свої права в будь-
яких кризових ситуаціях в майбутньому.

Держава надає змогу своєму народові навіть в умовах 
пандемії захищати свої права не виходячи з дому. Для цього  
2 червня 2021 року ПРООН та Координаційний центр з надання 
правової допомоги з нагоди десятої річниці системи безоплат-
ної допомоги в Україні представили новий онлайн-інстру-
мент – Кабінет клієнта системи БПД, який було розроблено 
за підтримки ПРООН в межах Програми ООН із відновлення 
та розбудови миру. Кабінет клієнта має на меті уніфікувати 
інформацію про послуги, надані системою безоплатної право-
вої допомоги та полегшити доступ до цієї інформації всім 
користувачам [4].
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В. о. директора Координаційного центру з надання право-
вої допомоги Олександр Баранов зазначив, що особистий  
кабінет – це сервіс, що має на меті уніфікувати інформацію про 
послуги, надані системою БПД. «Це ще один із кроків, що дозво-
ляє полегшити доступ до безоплатної правової допомоги. 
Люди можуть контактувати з працівниками системи відда-
лено, не відвідуючи наші офіси», –додав пан Баранов [4].

Дослідження показало, що звернення до адвокатів системи 
БПД входить у топ-5 механізмів, якими українці користуються 
для захисту своїх прав, – майже 11 % респондентів із числа тих, 
хто намагався захистити свої права, зверталися по безоплатну 
правову допомогу. На думку українців система БПД також  
є одним з 10 найбільш ефективних механізмів захисту прав, 
так вважає 13 % опитаних.

Коментуючи результати дослідження, керівниця групи 
ініціатив із прав людини, координаторка проєкту ПРООН 
«Права людини для України» Світлана Колишко зазначила, 
що такі цифри демонструють високу ефективність роботи 
Координаційного центру [4]. «Особливо зараз, коли перед 
світом постала глобальна криза через пандемію коронавірус-
ного захворювання COVID-19, доступ до безоплатної правової 
допомоги є вкрай важливим для забезпечення верховенства 
права та прав людини в Україні», – підсумувала пані Світлана 
Колишко.

Керівниця команди «Демократичне врядування», ПРООН 
в Україні Олена Урсу наголосила, що для побудови кращого 
майбутнього після пандемії та відновлення після кризи надзви-
чайно важливо об’єднати зусилля та допомагати найбільш 
вразливим групам населення, аби ніхто не залишився без уваги 
та нікого не було несправедливо засуджено [5].

Отже, підсумовуючи все вище сказане можна зробити висно-
вок, що така кризова ситуація, яка є наразі, а саме пандемія 
COVID-19 дала змогу побачити, що навіть в загрозливій ситу-
ації держава застосовує всі умови за для забезпечення захисту 
прав населення та дотримки принципу верховенства права  
і в кризових ситуаціях в тому числі. Та дає змогу зрозуміти, як 
діяти надалі в майбутніх кризових ситуаціях.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
ПРАВОМІРНИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

Права і свободи людини, що гарантуються нормами міжна-
родного права на практиці не повинні завдавати шкоди 
правам та свободам інших осіб, а також іншим гарантова-
ним інтересам індивіда, суспільства та держави. З цією метою 
держави змушені за допомогою міжнародно-правових та  
внутрішньодержавних правових засобів обмежувати права  
і свободи людини.

Крім того, у сучасному світі виникають нові глобальні 
загрози людству, наприклад, такі як: міжнародний тероризм, 
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міжнародна організована злочинність, незаконний оборот 
наркотичних засобів і психотропних речовин та інші злочинні 
посягання. У зв’язку з цим особливого значення набуває захист 
суспільства від подібного роду загроз. І тут на перший план 
виходить питання розумного і необхідного обмеження прав 
і свобод людини, особливості якого визначені міжнародним 
правом і безпосередньо реалізовані в національному законо-
давстві держав.

Хоча обмеження прав і свобод встановлюються кожною 
державою самостійно на основі національного законодав-
ства, у сучасних умовах міжнародна спільнота виводить цю  
проблему за межі внутрішньої юрисдикції держави. 
Міжнародне право, закріплюючи загальновизнані стандарти 
щодо прав і свобод людини, встановлює і можливість їх розум-
ного і необхідного обмеження з метою дотримання загаль-
них інтересів. Безумовно, більшість з допустимих міжнарод-
ним правом умов правомірності застосовуваних заходів, що  
обмежують права і свободи людини, і відповідно використову-
ваних в міжнародних документах формулювань, загальними  
і вимагають подальшої конкретизації і уточнення.

У загальному вигляді правомірне обмеження прав громадян 
можна визначити як юридичні заходи, що вводяться в суворо 
визначених цілях, закріплені в нормативних правових актах, 
спрямовані на встановлення перешкод для реалізації громадя-
нам тих чи інших прав і забезпечують дотримання необхідного 
балансу інтересів особистості, суспільства і держави [1].

Якщо звернемося до Загальної декларації прав людини 
1948 р., яка в силу звичаю отримала обов’язкову силу,  
а також до інших міжнародно-правових документів, то поба-
чимо, що в Загальній декларації прав людини від 10 грудня  
1948 р. (п. 2 ст. 29) [2], у Міжнародному пакті про еконо-
мічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. (ст. 4),  
у Документі Копенгагенської наради Конференції з людського 
виміру НБСЄ від 29 червня 1990 р. (ст. 24) [3], в Африканській 
хартії прав людини і народів від 26 червня 1981 р. (ст. 11, 
12) [4], в Європейській конвенції про захист прав людини  
і основних свобод 4 листопада 1950 р.) (ст. 8–11, 18) [5]  
використовується термін «обмеження». 
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Цілі обмеження прав і свобод людини в науковій літера-
турі визначаються по-різному: стримування протизакон-
ного діяння з метою захисту суспільних відносин; заборона 
всього суспільно шкідливого, що виключає зловживання 
свободою; захист суспільства, прав і свобод (інтересів) інших 
осіб від свавілля правокористувача; необхідність поваги прав  
і свобод інших людей і нормальне функціонування суспільства 
і держави; підтримання правопорядку, забезпечення особис-
тої безпеки, забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки 
держави, створення безпечних умов для економічної діяль-
ності та охорони всіх форм власності, дотримання держав-
них мінімальних стандартів за основними показниками рівня 
життя, культурний розвиток суспільства.

Відповідно до класифікації прав людини, усі обмеження 
можна поділити на: 

1) обмеження особистих (цивільних) прав; 
2) обмеження політичних прав; 
3) обмеження соціальних, економічних і культурних прав.
Проілюструємо це на деяких прикладах правомірних обме-

жень прав і свобод, які використовуються як в міжнарод-
ній практиці, так і в практиці окремих держав. Так, обмежені 
можуть бути наступні особисті (цивільні) права, що стосу-
ються недоторканності особи: 

– право на свободу пересування може бути обмежено на 
певний термін в умовах надзвичайного стану, наприклад, 
шляхом введення режиму комендантської години; 

– право на свободу думки, совісті і релігії в окремих випад-
ках може підлягати обмеженням, пов’язаним із забороною 
висловлювати антигромадські або такі, що ганьблять релігійні 
почуття інших громадян погляди і думки і т. п. 

Група процесуальних прав, які також можна назвати судо-
вими гарантіями, в яку входять, наприклад, право безпе-
решкодного доступу до правосуддя, право на незалежний  
і неупереджений суд, презумпція невинуватості, право не бути 
підданим суду і покарання за дію або бездіяльність, які на час їх 
вчинення не були кримінальним злочином (заборона зворотної 
сили закону), як правило, не підлягає будь-яким обмеженням.
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Відносно політичних прав можна говорити про наступні 
обмеження: обмеження права на участь в управлінні справами 
держави за віковим цензом (можливість займати пост глави 
держави після досягнення певного віку); обмеження окремих 
політичних прав, які визначаються цензом осілості; обмеження 
виборчих прав; нарешті, найбільш яскраві обмеження політич-
них прав за ознакою дієздатності або за ознакою громадян-
ства. Крім того, в особливих випадках можуть обмежуватися 
права на свободу вираження поглядів та свободу зібрань, а для 
певних категорій громадян – право на вступ до політичних 
партій.

Проаналізувавши правове регулювання обмеження прав  
і свобод людини в різних країнах, можна узагальнити певні 
положення, відповідно до яких дане регулювання здійснюється:

1) обмеження прав і свобод продиктовано лише тим, що 
реалізація цих прав і свобод може перешкодити діяльності 
органів державної влади з відновлення правопорядку; 

2) громадяни повинні бути заздалегідь поінформовані про 
введення надзвичайного режиму, а також про те, які конкретно 
права і свободи та в якому обсязі обмежуються;

3) не можуть обмежуватися деякі права людини: право на 
свободу від катувань, від жорстокого, нелюдського або такого, 
що принижує гідність, поводження чи покарання; право 
не бути в рабстві або підневільному стані; право на визна-
ння правосуб’єктності; право не піддаватися покаранню за 
дію, яка на момент її вчинення не становила кримінального 
правопорушення;

4) обмеження прав і свобод в умовах надзвичайного режиму 
має носити тимчасовий характер;

5) введення надзвичайного або іншого стану потребує схва-
лення парламенту, а продовження терміну його дії можливо 
тільки з дозволу парламенту.

Таким чином, правомірні обмеження прав людини, в усіх 
випадках повинні відповідати меті знайти розумний компро-
міс між суспільною необхідністю та інтересами особи, яка має 
певні права. Безумовно, обмеження права можливе лише до 
тих пір, поки воно не буде суперечити істинному призначенню 
самого права.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
РЕПАТРІАЦІЇ МІГРАНТІВ  
У КРАЇНУ ПОХОДЖЕННЯ  
НА ПРИКЛАДІ СИТУАЦІЇ  
В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

ХХІ століття стало періодом масштабної глобалізації, коли 
поглиблюються зв’язки навіть між тими державами, які мають 
кардинально різні правові системи, форми правління, знахо-
дяться на великій відстані одна від одної та, здавалося б, не 
повинні б мати нічого спільного. Нещодавні події в Республіці 
Білорусь, пов’язані з напливом мігрантів та переміщенням їх 
до кордонів з країнами-членами Європейського Союзу, стали 
одним з ключових проблемних моментів у сучасній науці та 
практиці міжнародного права. 
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Перед країнами постало декілька важливих питань, серед 
яких те, чи вважати людей, які прибули переважно з країн 
Африки та Близького Сходу, біженцями, а також те, як забезпе-
чити належний правовий захист мігрантів та повернути їх до 
країни походження. 

Так, Конвенція про статус біженців 1951 року зазначає, що 
біженцем може вважатися особа, яка внаслідок подій, які відбу-
лися до 1 січня 1951 р., і через обґрунтовані побоювання стати 
жертвою переслідувань за ознакою расової належності, релі-
гії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи 
політичних поглядів знаходиться за межами країни своєї наці-
ональної належності і не в змозі користуватися захистом цієї 
країни або не бажає користуватися таким захистом внаслідок 
таких побоювань; або, не маючи визначеного громадянства  
і знаходячись за межами країни свого колишнього місця прожи-
вання в результаті подібних подій, не може чи не бажає повер-
нутися до неї внаслідок таких побоювань [1].

Відповідно, країни, у які намагалися потрапити мігранти 
через територію Республіки Білорусь, неодноразово робили 
заяви щодо того, по-перше, не вважають цих людей біжен-
цями через те, що вони легально прибули до Білорусі та отри-
мали там туристичні візи, тобто, прямують до Європейського 
Союзу, маючи легальні підстави для проживання в іншій країні 
та не маючи жодних побоювань за своє життя та здоров’я там,  
а по-друге, мігранти намагаються перетнути кордон з ЄС неле-
гально у непередбачених для цього місцях. Враховуючи те, що 
подати заявку на отримання статусу біженця можливо лише 
на прикордонному переході, вони втрачають таку можливість. 
Про це зазначила речник Міністерства закордонних справ 
Польщі Лукаш Ясіна [2].

Одним з варіантів вирішення проблеми з мігрантами на 
кордоні Республіки Білорусь та країн Європейського Союзу 
є їхня репатріація (повернення) на території країн похо-
дження. Проте наразі на рівні міжнародних організацій та на 
рівні держав, які беруть участь у вирішенні проблеми, не існує 
чіткого алгоритму для такої репатріації. 



320

Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Агентство ООН 
у справах біженців (УВКБ ООН) також зробили відповідну 
заяву, у якій наголосили, що з дедалі більшою стурбованістю 
стежили за повідомленнями про цих людей (авт. – мігран-
тів), які застрягли на кордонах, не маючи доступу до будь-якої 
форми допомоги, притулку чи базових послуг. Представники 
організацій роблять акцент на тому, що вирішення проблеми 
можливе лише спільними зусиллями: «Основну відпові-
дальність за захист вразливих людей слід розподілити між 
державами в дусі солідарності. Політичні розбіжності щодо 
відповідальності ніколи не повинні призводити до загибелі 
людей, порушення міжнародних зобов’язань та зобов’язань  
держав» [4].

Пункт С статті 8 Статуту Управління Верховного Комісара 
Організації Об’єднаних Націй з Прав Біженців зазначає, що 
Верховний комісар забезпечує захист біженців, турбота про 
яких входить до компетенції його Управління, шляхом спри-
яння урядовим та приватним зусиллям, спрямованим на 
заохочення добровільної репатріації біженців або їх асиміля-
ції у нових країнах [3]. Ситуація на кордоні Республіки Білорусь 
та країн Європейського Союзу є такою, що несе загрозу для 
мігрантів, які потребують відповідного правового захисту  
й допомоги з боку держав та міжнародних організацій, зокрема, 
і з боку Верховного Комісара ООН з Прав Біженців. Крім того, 
за останні півроку було подано 47 заяв до Європейського Суду  
з Прав Людини від заявників, які перебувають у Польщі, 
Латвії та Литви та потребують міжнародного захисту, 
а також було винесено рішення, згідно з яким країни 
зобов’язали не видворяти мігрантів зі своєї території, поки 
їхні заяви щодо отримання статусу біженця розглядаються.  
Суд послався на статтю 39 Регламенту ЄСПЛ, яка зазначає, що 
щодо будь-якої держави-учасниці можуть бути застосовані 
тимчасові заходи, якщо існує неминуча небезпека заподіяння 
непоправної шкоди. Заявники вказали, що існує загроза такої 
шкоди у разі їхнього повернення до Республіки Білорусь, або 
до країн походження, і послалися на ст. 2 та 3 Європейської 
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Конвенції з Прав Людини, саме тому було прийнято таке 
рішення [5]. 

Ефективним способом щодо безпечної репатріації мігран-
тів, яким було відмовлено у наданні статусу біженця, на 
території країн їхнього походження є підписання угод про 
реадмісію між цими країнами та країнами, куди прибувають 
мігранти у пошуках притулку. Крім підписання угод важливо 
налагодити дієвий механізм співробітництва держав на 
етапі репатріації. Мають бути враховані положення щодо 
гуманітарного захисту мігрантів, організації перельоту, 
документального забезпечення тощо. Більш того, необ-
хідно, щоб репатріація мігрантів була добровільною задля 
дотримання усіх їхніх прав. Окрім того, для усунення мігра-
ційної кризи та проблем з поверненням мігрантів на тери-
торії країн походження, треба врахувати та дослідити  
найголовніші та найвагоміші причини такої кризи і здій-
снити заходи для усунення цих причин. І лише спільними 
зусиллями держав під патронатом міжнародних організацій, 
які провадять діяльність у сфері міграції, можливе справжнє 
вирішення ситуації в Білорусі та інших країнах, які потерпа-
ють від міграційних криз. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДВІЙНОГО 
ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ:  

ЧОМУ ЦЕ ПОКИ НЕМОЖЛИВО?

Від початку існування нашої держави дискутували щодо 
того, дозволяти чи ні іноземне громадянство українцям.  
З огляду на відсутність стійкої більшості голосів за той чи 
інший варіант це питання навіть у Конституції прописали 
досить цікаво.

Відповідно до статті 4 Конституції України, в Україні існує 
єдине громадянство. Відповідно до пункту 1 статті 19 Закону 
України «Про громадянство України» добровільне набуття 
громадянином України громадянства іншої держави, якщо на 
момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для 
втрати громадянства України».

Зараз близько 4 млн мають громадянство інших держав. 
Деякі навіть є громадянами кількох країн. Більше того, влас-
ники паспортів інших держав були і є серед народних депу-
татів, урядовців та найвищих посадовців України. Жителі 
прикордонних областей полегшують собі відвідини сусідніх 
держав. На рівні держави це питання залишається неврегульо-
ваним впродовж усіх 30 років незалежності і створює додат-
кове «вікно можливостей» для органів, що контролюють [1]. 
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Кримінальної відповідальності за подвійне громадян-
ство немає –людину може очікувати тільки адміністративний 
штраф і позбавлення українського громадянства, якщо про 
набуття подвійного громадянства стане відомо.

За легалізацію подвійного громадянства на сьогодні 
виступили і президент Володимир Зеленський, і очільник 
уряду Денис Шмигаль. Відповідні зміни до законодавства вже 
знаходяться на розгляді Верховної Ради, і прийняти їх можна 
досить швидко. Для цього навіть не потрібно вносити зміни до 
Конституції. 

Треба розуміти, що в більшості випадків отримання грома-
дянином України іноземного громадянства – це свідомий 
вибір, що ґрунтується на родинних зв’язках, майні, працевла-
штуванні тощо.

Але в 2014 році по сусідству з’явилася держава-агресор, для 
якої питання наявності серед громадян України російського 
громадянства стало додатковим інструментом гібридної війни. 

В законопроєкті «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо правового забезпечення наявності іноземного 
громадянства (підданства) у громадян України» запропоно-
вано на час окупації обмежити виборче право українських 
громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора, 
в цьому випадку Росії [2]. 

Доки ми знаходимося в стані гібридної війни із Росією, це  
є абсолютно нормальна практика, і в світі достатньо прикла-
дів, коли заради національної безпеки та захисту державних 
інтересів тимчасово призупиняли чинність певних прав. 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 
говорить, що право вільно висловлювати свою думку (обирати) 
може обмежуватись і це обмеження навіть є необхідним, якщо 
стосується захисту державної безпеки, суспільного порядку, 
життя та здоров’я населення. 

Ми вважаємо, паспортизація жителів Луганської та 
Донецької областей – це якраз загроза життю та здоров’ю їх 
власників і в цілому українській державності. 

Тому, на нашу думку, аби пришвидшити процес узаконення 
подвійного громадянства в Україні необхідно паралельно 
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протидіяти масовій паспортизації жителів Луганської та 
Донецької областей Російською Федерацією. 

По-перше, запровадити адміністративну відповідальність 
та розглянути можливість передбачити позбавлення права на 
пенсії та інші соціальні виплати.

По-друге, створити систему соціальних та економічних захо-
дів, які будуть стимулювати осіб відмовитись від громадянства 
Російської Федерації максимально просто і без негативних для 
себе наслідків. А також запропонувати додаткові соціально-
економічні преференції для українських громадян, які відмов-
ляються від російського громадянства.

Також Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України вже почало формувати кадровий резерв 
держслужбовців для деокупованих територій.

Для підготовки майбутніх держслужбовців планують 
підготувати мінімум тисячу керівників. Після деокупа-
ції обрані державні службовці зможуть обіймати як керівні 
посади у місцевих державних адміністраціях, так і посади  
категорій Б та В [3]. 
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  
В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ

Майже всі держави на шляху свого розвитку приділяють 
певну увагу захисту і гарантіям прав людини і громадянина, 
Україна не виключення. У різні часи окремі права людини 
привертають значну увагу населення, у той час як інші права 
людини держава певною мірою обмежує. Сьогодні в Україні 
нагальною потребою є створення ефективних способів забез-
печення, гарантій захисту прав і свобод людини на тимчасово 
окупованих територіях [2].

Верховна Рада України 15 квітня 2014 року ухвалила Закон 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України» №1207-VII 
у цьому законі визначається тимчасово окупована територія 
[3], а вже 18 січня 2018 року Верховна Рада України підтримує 
Закон України «Про особливості державної політики із забез-
печення державного суверенітету України над тимчасово 
окупованими територіями в Донецькій та Луганській облас-
тях» № 2268-VIII, де визначає тимчасово окуповані території 
Російською Федерацією та порушення нею норм міжнародного 
права, а також визнає окупованими деякі території Донецької 
та Луганської областей, які тимчасово не перебувають під 
контролем Української влади [4].

Існує фахова думка, що національні «закони про окупа-
цію» не породжують визнання факту окупації та відповідаль-
ності держав за міжнародним правом, адже, як зазначала 
Венеціанська комісія у Висновку щодо Закону «Про тимчасово 
окуповану територію Грузії», «питання про міжнародну відпо-
відальність не може регулюватися на основі національного 
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законодавства, а вирішується на базі міжнародного права» 
(пункт 37) [5]. Закони, прийняті органами державної влади, не 
можуть «створити» окупацію, проте саме вони можуть привер-
нути увагу інших держав до того, що відбувається у їхній країні. 
Національні закони «про окупацію» висловлюють консолідо-
вану національну опіку поточного державно-правового стану, 
політико-правову позицію держави щодо підстав та наслід-
ків втрати ефективного контролю над частиною її суверенної 
території. Цей факт актуалізує нову для української юриспру-
денції проблему зобов’язань держав стосовно забезпечення та 
захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях [6].

У 1907 році відбулася Гаазька конференція потім  
у 1949 році – Женевська конференція. А в 1977 році Україна 
та Російська Федерація підписали Додатковий протокол І до 
неї. Саме ці нормативно-правові акти складають базу, яка 
врегульовує питання окупованих територій. Правовий режим 
окупованої території також врегульовується звичаєвим міжна-
родним правом, відповідно до якого окупаційна держава не 
набуває суверенітету над окупованою територією, а повинна  
дотримуватися законодавства, діючого на такій терито-
рії, якщо воно не перешкоджає застосуванню четвертої  
Женевської конвенції.[2]

Протягом 7 років окупації міжнародні та національні право-
захисні організації фіксували факти насильницьких зникнень, 
тортур, позасудових покарань, політично мотивованих пере-
слідувань та ув’язнень кримських активістів, використання 
«юридичних» і позаправових механізмів та інструментів для 
прямої та непрямої дискримінації кримськотатарського корін-
ного населення та українців Криму й знищення будь-яких 
форм руху спротиву окупації чи підтримки зв’язку з Україною 
[7]. Ці порушення права відбуваються всупереч міжнародним 
положенням, які містяться у статті 3 Загальної декларації прав 
людини [8], статті 9 МПГПП [9] і статті 5 ЄКПЛ [10] та права 
на справедливий суд, яке закріплено у статті 14 МПГПП [9],  
статті 6 ЄКПЛ [10]. Аналіз зазначених норм доводить, що кожна 
людина має право на свободу й особисту недоторканність  
і нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триманню 
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під вартою та те, що кожна людина має право на справедливий 
суд, незалежно від громадянства, статі та релігії.

Проте, держава-окупант ігнорує вказані вище норми, 
підтвердженням цього є Доповідь щодо ситуації з правами 
людини в Україні 16 листопада 2019 року – 15 лютого  
2020 року, у якій зазначається, що УВКПЛ занепокоєне тим, що 
«суди» (самопроголошених республік) значною мірою спира-
лися на зізнання, отримані за допомогою катувань та примусу. 
Особи, підозрювані у скоєні «злочинів», пов’язаних з конфлік-
том, на території, яка контролюється обома самопроголоше-
ними «республіками», повідомили УВКПЛ, що вони система-
тично піддавалися катуванням та іншим формам примусу  
з боку співробітників «міністерства державної безпеки» та 
«поліції» і не наважилися б відмовитися від своїх показань, 
якими вони свідчили проти себе, під час «судових» засідань, 
побоюючись, що їх знов катуватимуть. Крім того, вислов-
лювалися серйозні занепокоєння щодо явно упереджених 
суддів та порушення права на презумпцію невинуватості. Усі 
опитані зазначали, що «судові процеси» щодо них проводилися  
у закритому режимі, з порушенням права на публічний судо-
вий розгляд, що створювало вільні умови для проявів своєї 
упередженості суддями. [11]

Разом з цими правами, порушуються також право на 
повагу до особистого й сімейного життя передбачене стат-
тею 17 МПГПП [9] та статтею 8 ЄКПЛ [10], право на свободу 
думки, совісті та релігії, які закріплено ст. 18 МПГПП [9]  
і ст. 9 ЄСПЛ [7; 10].

На нашу думку, одним з найбільш часто порушуваних прав 
є право на свободу вираження поглядів, яке регламентується 
ст. 19 МГПП [9] і ст. 10 ЄКПЛ [10]. Яскравим прикладом пору-
шення цього права є справа українського фермера Володимира 
Балуха, який після окупації Криму неодноразово публічно 
демонстрував свою незгоду з діями Російської Федерації, а на 
знак протесту у березні 2014 року підняв державний прапор 
України на доху власної оселі. Вже з квітня 2015 року почалися 
незаконні обшуки, під час яких знімали з даху його будинку  
й вилучали державний прапор України. Під час одного з таких 
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обшуків активіста побили поліцейські й притягли до адміні-
стративної відповідальності – заарештували на 10 діб за «непо-
кору вимогам співробітника поліції» [7, c. 35–36].

Аналізуючи всю наведену вище інформацію, хочемо зазна-
чити, що питання захисту прав людини, особливо на тимчасово 
окупованих територіях, дуже загострюється з кожним днем. 
Заарештовуються все більше невинних людей, а самопрого-
лошені органи державної влади дозволяють собі все більше 
порушувати міжнародні норми щодо прав та свобод людини, 
які ратифіковані майже у кожній країні. Саме тому Україні 
потрібно ще раз переглянути всі способи захисту прав і свобод 
людини і громадянина, та удосконалити, зробити більш ефек-
тивними й дієвими, доступними для цивільного населення 
окупованих територій.

З основних способів захисту прав і свобод людини на тимча-
сово окупованих територіях необхідно удосконалити судовий 
та позасудові способи захисту.

Одним з найефективніших способів захисту прав людини 
залишається звернення до міжнародних судових інстанцій, 
таких як Європейський суд з прав людини (справа «Україна 
проти Росії» за № 20958/14) [12], проте, не завжди цей спосіб 
спрацьовує вчасно, тому одним із доступних механізмів впливу 
на процес забезпечення прав і свобод громадян на окупова-
них територіях є постійний політичний тиск на агресора та 
формування коаліції на підтримку деокупації Криму, тимча-
сово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 
Саме комплексний характер трансформаційних процесів, які 
зараз відбуваються в політичному та правовому житті України, 
а також події на сході України зумовлює важливість прове-
дення різнобічних науково-теоретичних дискусій, які пов’язані 
з проблематикою всіх правових і організаційних інструментів 
захисту прав людини, вдосконалення українського законо-
давства, та розв’язання проблем, які несуть важливість сучас-
ного демократичного суспільства, а отже стануть значущими 
з точки зору їхнього змісту, ефективності та дієвості віднов-
лення порушених прав і свобод, відшкодування заподіяних 
збитків і притягнення винних до відповідальності [2, c. 26].
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Дніпропетровської обласної прокуратури

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО 
ПОТЕРПІЛОГО  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Основним завданням держави в правовому суспільстві 
завжди є охорона прав, свобод та законних інтересів особи. 
Зазначену мету переслідує і чинний КПК України, який посту-
лює захист особи від кримінальних правопорушень першочер-
говим завданням кримінального процесу. Попри це положення, 
на сьогодні потерпілий залишається найбільш вразливим учас-
ником кримінального провадження.

Згідно з положенням ч. 6 ст. 55 КПК України потерпілим 
може бути визнано серед іншого й особу з числа близьких 
родичів чи членів сім’ї «жертви злочину», якщо така особа 
відповідає наступним критеріям: 1) вона є близьким роди-
чем, членом сім’ї особи, якій кримінальним правопорушенням 
завдано моральної, фізичної чи майнової шкоди, 2) внаслідок 
кримінального правопорушення настала смерть останньої 
або «жертва злочину» перебуває у стані, який унеможливлює 
подання нею заяви про вчинення щодо неї кримінального 
правопорушення або заяви про залучення її до провадження 
як потерпілого.

Таким чином, вказана норма кримінального процесуаль-
ного закону де-факто передбачає так зване «процесуальне 
правонаступництво» потерпілого у кримінальному прова-
дженні при виникненні певних обставин, хоча й де-юре зако-
нодавчо не закріплює його. 

На наявність вказаного інституту звертає увагу також 
Велика Палата Верховного Суду у справі №439/397/17 від 
16.01.2019, а саме: «водночас у частині 6 ст. 55 КПК України 
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передбачено так зване правонаступництво у кримінальному 
провадженні». Крім того, Верховний Суд зазначає, що «під час 
примирення лише сам потерпілий може виражати свою волю, 
а не інші особи, які є його представниками чи правонаступни-
ками» [1].

Незважаючи на фактичну наявність такого інституту  
в КПК України, залишається неврегульованим питання право-
наступництва потерпілого в разі його смерті або перебування 
у стані, який унеможливлює подання ним заяви, не внаслідок 
кримінального правопорушення, а в результаті інших життє-
вих обставин.

З власного практичного досвіду зазначимо, що такі випадки 
трапляються часто-густо. В такому разі, внаслідок відсутності 
причинно-наслідкового зв’язку між кримінальним правопо-
рушенням та смертю або відповідним станом потерпілого, що 
унеможливлює подання ним заяви, близькі родичі та члени 
сім’ї позбавлені можливості набути процесуальних прав потер-
пілого, брати участь у кримінальному провадженні та реалізу-
вати можливо «останню волю» потерпілого щодо притягнення 
винного до кримінальної відповідальності.

Не врегульовані й правові наслідки смерті потерпілого не 
внаслідок злочинного діяння у кримінальному провадженні 
у формі приватного обвинувачення. Виникає риторичне 
питання, чи може смерть особи, у випадку подання остан-
ньою при житті заяви про вчинення щодо неї кримінального 
правопорушення, прирівнюватись до відмови від обвинува-
чення? Які наслідки такої смерті для судового розгляду кримі-
нального провадження, якщо обвинувальний акт щодо винної 
особи перебуває на розгляді в суді? Ці та багато інших питань 
виникають внаслідок законодавчої прогалини в регулюванні 
інституту процесуального правонаступництва потерпілого 
внаслідок його неможливості брати участь у кримінальному 
провадженні у зв’язку зі смертю та перебуванням у стані, що 
унеможливлює його участь у кримінальному провадженні 
через обставини не пов’язані зі злочинним діянням.

Різними шляхами йде у цьому питанні й судова прак-
тика. Більшість суддів в таких випадках відмовляють особам 
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у визнанні потерпілими у зв’язку з відсутністю причинно-
наслідкового зв’язку між смертю та станом потерпілого, що 
унеможливлює його участь у кримінальному провадженні та 
злочинним діянням. Так, ухвалою Придніпровського район-
ного суду м. Черкаси від 18.02.2020 у справі №711/206/19 
відмовлено у визнанні особи потерпілим у зв’язку з тим, що 
«ключовим моментом отримання статусу потерпілого в кримі-
нальному провадженні, є доведений причинно-наслідковий 
зв’язок між злочинними діяннями, якими завдано певній особі 
моральної, фізичної або майнової шкоди. Як з’ясовано в підго-
товчому судовому засіданні смерть потерпілої ОСОБА_3 не 
настала від кримінального правопорушення» [2].

Проте, зустрічаються випадки визнання особи потерпілим 
судом незважаючи на відсутність вищезазначеного причин-
ного зв’язку. Так, рішенням Великомихайлівського район-
ного суду Одеської області від 17.06.2020 особу залучено до 
кримінального провадження в якості потерпілої у зв’язку зі 
смертю її чоловіка, потерпілого у кримінальному провадженні, 
за фактом вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст. 185 КК України, від якого потерпілий апріорі 
померти не міг [3].

Вищезазначене яскраво вказує на необхідність впрова-
дження інституту процесуального правонаступництва у кри - 
мінальному провадження, з чітким законодавчим регулю-
ванням процедури залучення особи до кримінального прова-
дження з числа близьких родичів чи членів сім’ї потерпілого 
в разі його смерті або перебування у стані, який унеможлив-
лює подання ним заяви, якщо це сталось не внаслідок кримі-
нального правопорушення. Окремо слід врегулювати питання 
щодо дій уповноваженої особи у разі відмови правонаступника 
потерпілого від участі в кримінальному провадженні, а також 
відмови від обвинувачення у кримінальному провадженні  
у формі приватного обвинувачення.

Вказані законодавчі зміни значною мірою вирішать дисба-
ланс процесуально-правового статусу потерпілого та посилять 
захист його прав та інтересів у кримінальному провадженні.
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ПАНДЕМІЯ COVID-19 ЯК ВИКЛИК  
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В останні роки міграція населення стала важливим факто-
ром економічного та соціального розвитку країн. На сучас-
ному етапі глобалізації практично не залишилося країн, які  
в тій чи іншій мірі не приймали б участь в міграційних проце-
сах. Міграція населення є складним соціальним явищем, що 
охоплює майже всі держави світу. Міграція призводить до кіль-
кісної та якісної зміни населення того чи іншого регіону та 
держави в цілому, впливає на різні сторони життя суспільства. 

В даний час міграція (транскордонна та внутрішня) дося-
гла історично унікального рівня, формуючи особливу модель 
глобалізації, що включає в себе відносно вільне пересування 
людей, грошей і товарів. Будучи одним із проявів процесу 
глобалізації, міграція в цілому справляє позитивний вплив на 
соціально-економічний і політичний розвиток держав, сприяє 
інтеграції міжнародного співтовариства, культурному збли-
женню народів, розвитку продуктивних сил [1, с. 3].

Міграція – це переселення, переміщення населення, трудо-
вих ресурсів, капіталу з однієї країни в іншу, а також внутріш-
ньодержавні – з одного регіону в інший [2, с. 384].
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На початку 2020 року світ зіткнувся з проблемою пандемії 
COVID-19, та світові лідери задля недопущення зараження насе-
лення обмежили мобільність громадян. Багато країн закрили 
кордони або обмежують їх перетин. Глобальні обмеження пере-
міщення, що викликані пандемією COVID-19, фактично пара-
лізували міжнародну міграцію населення. Карантинні заходи, 
введені більшістю країн світу, суттєво обмежили можливості 
міжнародної мобільності. Спричинена ними економічна криза 
матиме ще більший вплив на міграційні процеси. 

 Через високі темпи поширення пандемії COVID-19 цивільні 
перевезення зупинилися практично моментально. Причому 
запроваджуючи обмеження на пересування громадян, кожна 
держава зобов’язана взяти на себе відповідальність в першу 
чергу за своїх громадян. Наразі ситуація з перетином кордону 
стала кращою, більшість держав встановили умови для пере-
тину кордону, проте деякі країни ще не відкриті для в’їзду, що 
робить неможливим пересування мігрантів. 

Проблеми, пов’язані з поширенням COVID-19, призвели до 
того, що багато мігрантів втратили роботу і джерело заробітку, 
і найчастіше вони не можуть розраховувати на якусь соціальну 
підтримку. В період кризових ситуацій мігранти є більш ураже-
ними, ніж місцеве населення. Якщо місцеве населення отримує 
підтримку від держави, то мігранти, які позбавлені більшої 
частини соціальних гарантій і часто працюють неформально 
або на короткострокових контрактах, виявилися в особливо 
важкому становищі.

Провідні аналітики ЄС доходять висновку, що трудові 
мігранти відіграють критично важливу роль у функціонуванні 
західноєвропейських суспільств, а в умовах епідемії COVID-19 
ця роль навіть зросла. Абсолютно новим стало усвідомлення 
того факту, що саме малокваліфікована, небезпечна і «брудна» 
робота є життєво необхідною для функціонування західноєв-
ропейських суспільств.

Національний інститут стратегічних досліджень в аналітич-
ній записці вказує: «Хоча оцінити масштаб наслідків закриття 
кордонів для ситуації в Україні наразі складно, разом з тим, 
очевидно, що повернення трудових мігрантів на батьківщину, 
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неможливість виїзду на сезонні роботи за кордон осіб, які систе-
матично це практикували, скорочення закордонних заробіт-
ків, болісно вдарить по добробуту багатьох українських домо-
господарств, посилить конкуренцію на національному ринку 
праці, призведе до зменшення обсягу валютних надходжень  
в країну. Це поглибить економічну рецесію, відтак – інтенсифі-
кує виїзд з території держави, як тільки таку можливість буде 
відновлено. Водночас, повернення мігрантів може сприяти 
послабленню дефіциту працівників, необхідних економіці, що 
може послужити швидшому виходу з кризи. Багатогранність 
наслідків пандемії для розвитку міграційних процесів вимагає 
зваженої та різнобічної реакції держави» [3].

Більшість режимів управління міграцією мають на увазі 
те, що велика частина іноземних громадян вправі перебувати  
в країні лише протягом певного терміну (ці терміни визначені 
або відповідними двосторонніми і багатосторонніми угодами, 
або системою в’їзних віз і дозволів на проживання). Крім того, 
міграційні правила допускають можливість добровільного 
чи примусового видалення іноземних громадян з території 
держави.

Згідно з Шенгенською угодою міграція і перетин зовнішніх 
кордонів значним числом громадян третіх країн не повинні  
вважатися самі по собі загрозою громадському порядку або 
внутрішньої безпеки. Але, коли серйозна загроза вимагає 
негайних дій, у країн є можливість відновлювати прикор-
донний контроль на своїх внутрішніх кордонах на певний 
термін. Прикордонний контроль повинен сприяти боротьбі  
з нелегальною імміграцією, торгівлею людьми та запобігання 
будь-яких загроз внутрішньої безпеки, громадському порядку 
і здоров’ю громадян, – говориться в угоді.

Дуже велика ймовірність, що докризовий рівень міграції  
в Європі повернеться ще дуже нескоро. По домівках роз’їхалися 
люди, які роками намагалися знайти своє місце в «першому 
світі», пройшли через тяготи, приниження і європейський 
бюрократизм. 

Отже, задля адаптації мігрантів в умовах пандемії COVID-19  
держава в цьому питанні повинна взяти на себе основні 
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витрати. Наприклад, забезпечити мігрантів безоплатними 
тестами на COVID-19, а також створити умови для вакцинації 
даних груп населення; систему доступної медичної допомоги 
для мігрантів в ситуації захворювання на COVID-19; органі-
зованих систем набору сезонних робочих на території інших 
держав.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ  
В ХОДІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Наявність збройного конфлікту завжди призводить до 
погіршення ситуації з дотриманням прав людини, оскільки 
порушення прав людини під час збройного конфлікту набува-
ють масового та системного характеру. Водночас саме діяль-
ність бізнесу часто є каталізатором таких порушень. Хоча  
в міжнародному праві відсутні спеціальні юридично обов’язкові 
норми, які стосувались би діяльності бізнесу під час збройних 
конфліктів, підприємства повинні слідувати нормам та прин-
ципам, що закріплені в Загальній декларації з прав людини, 
двох Міжнародних Пактах 1966 року, а також інших релевант-
них міжнародно-правових інструментах, що спрямовані на 
попередження потенційно несприятливого впливу на права 
людини. Згідно з цими документами держава повинна вживати 
всіх необхідних заходів для припинення чи запобігання  
такому впливу. 
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Відповідальність бізнесу за протиправну поведінку, що має 
місце під час збройного конфлікту, не є чимось новим та незна-
йомим для міжнародного права. Прикладом є Нюрнберзький 
процес у справі IG Farben («Сполучені Штати Америки проти 
Карла Крауха та інших»). Судовий розгляд по цій справі тривав 
з 14 серпня 1947 по 30 липня 1948 року. IG-Farben – конгло-
мерат німецьких концернів, який під час правління націо-
нал-соціалістів виробляв пестицид Циклон-Б, що широко 
використовувався в газових камерах концтаборів проти 
військовополонених. За результатами судового процесу обви-
нуваченим було винесене рішення про засудження на різні 
терміни [1]. Фактично це була перша справа, в якій представ-
ників приватного сектору притягнули до відповідальності. 

У постнюрнберзький період важливим кроком на шляху 
встановлення відповідальності бізнесу за поведінку в ході 
збройного конфлікту стало прийняття Керівних принципів 
Організації Об’єднаних Націй з питань бізнесу та прав людини 
від 16 червня 2011 року. Даними принципами запропоно-
вано підхід до відповідальності та попередження порушень 
прав людини, що повинні мінімізувати загрозу участі бізнесу 
в збройному конфлікту [2]. Важливо, що уникнення пору-
шень прав людини, які мали місце після добре відомої справи 
IG-Farben, є можливим при дотриманні Принципу 1. Цей прин-
цип вимагає від бізнесу проявляти необхідну обачність (due 
diligence) у сфері захисту прав людини, тобто підприємство має 
зробити все можливе, щоб запланований бізнес не ніс ризиків, 
які завдаватимуть шкоди правам мешканців постраждалих від 
конфлікту територій.

Важливо також розуміти, що Керівні принципи мають реко-
мендаційний, а не зобов’язуючий характер, тому на прак-
тиці часто досить складно притягнути бізнес-структури до 
відповідальності за вчиненні воєнні злочини та порушення 
прав людини. Прикладом даної ситуації може слугувати факт 
того, що у 2005 році американська правозахисна організація 
Center for Constitutional Rights подала позов до суду західного 
округу штату Вашингтон проти найбільшого виробника буді-
вельної техніки у світі – американської корпорації Caterpillar.  
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Так, бульдозери, які компанія поставляла уряду, використо-
вувалися для знесення будинків палестинського населення  
в різних точках західного берегу Йордан. Тоді суд виніс поста-
нову про відсутність необхідної юрисдикції для врегулювання 
даного питання, попри те, що компанія в даній ситуації пови-
нна була врахувати ризики ведення бізнесу в умовах конфлікту 
[3]. На прикладі даної ситуації можна дійти до висновку, що 
бізнес може стати безпосереднім учасником подій, засудже-
них Резолюцією Ради безпеки ООН від 23 грудня 2016 року, 
що стосувалася ізраїльських поселень на території Палестини. 
Таким чином, міжнародне право потребує удосконалення для 
вирішення таких ситуацій.

На жаль, Україна також не стала винятком. В ході зброй-
ного конфлікту на Донбасі, деякі бізнес-компанії підтриму-
ють державу-агресора, що є воюючою стороною. В свою чергу 
Україна розірвала договір з Росією про економічну співпрацю,  
а також про військово-технічну взаємодію. Але відпові-
дальність даних бізнес-компаній не можливо встановити, 
оскільки немає чіткого закону який би нормував відповідаль-
ність бізнесу. В Україні діє розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Концепції реалізації державної полі-
тики у сфері сприяння розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу в Україні на період до 2030 року», а у 2017 році Україна 
приєдналась до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції 
та багатонаціональні підприємства. Але дані документи не 
містять чіткої регламентації питань відповідальності бізнесу, 
тому потрібно прийняти відповідний закон [4].

Повертаючись до Керівних принципів, зазначимо, що 
першим стовпом цих принципів є обов’язок держави захищати 
від порушень прав людини шляхом регулювання, вироблення 
політики, розслідування та забезпечення виконання. Цей 
стовп підтверджує існуючі зобов’язання держав відповідно до 
міжнародного права прав людини, як це викладено в Загальній 
декларації прав людини 1948 року та Міжнародних пактах 
1966 року. Прикладом порушення даного обов’язку є ситуація 
у Судані між 1999 та 2000 роком, коли нафтова компанія Lundin 
Energy, за звинуваченням органів прокуратури, мала вирішаль-
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ний вплив на бізнес у даній країні і була причетною до воєн-
них злочинів, скоєних тодішнім суданським режимом. Судовий 
процес по даному звинуваченню триває до теперішнього часу 
[5], але наразі порушення є очевидними.

Підсумовуючи все вище сказане, логічним є висновок, бізнес 
досить часто порушує загальні принципи, тому існує потреба 
у встановлені рамок відповідальної поведінки. Важливо вже 
зараз унормувати і встановити відповідальність за порушення 
скоєні бізнес-структурами в умовах збройних конфліктів  
з урахуванням міжнародних стандартів захисту прав людини. 

Джерела:
1. Baars G. Capitalism’s Victor’s Justice. The Hidden Stories Behind 

the Prosecution of Industrialists Post-WWII. In: The Hidden Histories of 
War Crime Trials. Heller and Simpson, Oxford University Press 2013. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/299782756

2. Керівні принципи щодо бізнесу і прав людини: Реалізація 
Рамкової програми Організації Об’єднаних Націй «Захист, повага  
і засоби захисту» / Переклад: Катерина Буряковська, Юлія Размєтаєва, 
Олена Уварова, Дмитро Філіпський. За заг. ред. Олени Уварової.  
Харків: Право, 2018. 80 с. URL: https://legalforum.nlu.edu.ua/
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для України». Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  
В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

Кризова ситуація – це загострений стан, який певною 
мірою впливає на більшість сфер суспільного життя. Кризова  
ситуація може статися через стихійні лиха, поширення хвороб, 
бути наслідком хибного управлінського рішення, техногенної 
катастрофи, службового недбальства чи навіть злого умислу. 
Неможливо скласти повний перелік усіх імовірних криз. 
Особливої уваги в такий час потребують права та свободи 
людини. Під час кризової ситуації пропорційно ризику обме-
ження прав людини зростає потреба в контролі таких обме-
жень на національному та міжнародному рівнях.

В умовах кризової ситуації держави іноді можуть відсту-
пити від прав та основоположних свобод людини, і такі обме-
ження є допустимими при умові, що вони відповідають вимо-
гам законності і співрозмірності цілі яка переслідується. 
Так наприклад стаття 15 Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод говорить, що під час війни або іншої 
суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка 
Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відсту-
пають від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих 
межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі 
заходи не суперечать іншим її зобов’язанням згідно з міжна-
родним правом [1]. Тобто, обставини під час яких можуть бути 
обмежені права носять винятковий характер, а саме війна або 
інша суспільна небезпека, яка загрожує життю нації. 

Звичайне і прийняте значення вислову «суспільна небез-
пека, яка загрожує життю нації» є зрозумілим і означає «винят-
кову кризову ситуацію або надзвичайну ситуацію, яка впливає 
на усе населення і становить загрозу для усталеного життя». 
Криза чи загроза повинні бути винятковими в тому розумінні, 
що звичайні заходи або обмеження, дозволені Конвенцією для 
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забезпечення громадської безпеки, здоров’я і порядку, є явно 
недостатніми [2, с. 6].

Деякі права не можуть бути обмежені за жодних обставин, 
до них відносяться: 

1) право на життя, крім випадків смерті в результаті закон-
них актів війни;

2) заборона рабства; 
3) заборона катувань , нелюдського та такого що принижує 

гідність поводження [1]. 
На сьогоднішній день ми зіштовхнулися із кризою яка 

стосується не тільки України і вважається глобальною, а саме 
кризою спричиненою поширенням коронавірусної інфекції 
COVID-19. Вона носить суспільно-небезпечний характер, та 
завдала чималих збитків усьому світу.

Дана проблема є досить новою і ніхто не був до неї готовий. 
Виявилось, що як міжнародне так і національне законодавство 
має прогалини в цьому питанні, що не є дивним, беручи до 
уваги винятковість ситуації. 

Протягом останніх двох років державами масово вводились 
обмеження деяких прав та свобод людини і не всі вони відпо-
відали загальним стандартам прав людини, що спричинило 
невдоволення та звернення до відповідних органів.

Найбільш старою міжурядовою організацією до сфери 
діяльності якої відносяться питання захисту прав та осно-
воположних свобод людини є Рада Європи. Основним меха-
нізмом реалізації контролю Ради Європи над захистом прав 
людини у державах-членах є Європейський суд з прав людини. 
Відповідно до ст. 34 ЄКПЛ Європейський суд з прав людини 
може приймати заяви від осіб, які стверджують, що є жертвами 
порушення прав людини одним з держав-учасниць Конвенції 
чи протоколів до неї [1]. 

Беручи до уваги практику Європейського суду з прав 
людини у справах щодо порушення статті 15 ЄКПЛ коли особа 
скаржиться на те, що його права були порушені протягом пері-
оду відступу від зобов’язань, ЄСПЛ спочатку перевіряє, чи 
можуть вжиті заходи бути виправдані відповідно до основних 
статей Конвенції і лише якщо вони не можуть бути виправдані,  
ЄСПЛ переходить до визначення того, чи був відступ від 
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зобов’язань правомірним. Велику увагу ЄСПЛ приділяє саме 
характеру прав, що постраждали через відступ від зобов’язань, 
обставинам які призвели до виникнення ситуації через яку 
права було обмежено чи були заходи обмеження використані 
з тією метою, для якої вони були санкціоновані та чи було  
б звичайне законодавство достатнім, щоб впоратися із загро-
зою, що спричинена суспільною небезпекою [2, с. 8 ].

В контексті обмеження прав на території України та виправ-
даності меж втручання в такі права необхідно встановити чи 
дійсно мала місце суспільна небезпека, чи були вжиті заходи адек-
ватними по відношенню до загрози та чи було достатнім наці-
ональне законодавство. Загальновідомим є той факт, що ВООЗ 
визнав коронавірус пандемією, яка є суспільно небезпечною, 
тому доведення факту гостроти становища за статтею 15 ЄКПЛ 
буде менш важким. Проте доказування вмотивованості відступів 
є питанням важчим та дискусійним, особливо для України.

Отже, для того щоб зменшити можливість виникнення 
кризових ситуацій, регулярно повинні відбуватись аналізи усіх 
можливих ризиків, та створення плану реагування на кризову 
ситуацію. Такий механізм відігравав би превентивну функцію, 
оскільки світ змінюється і людству постійно потрібно присто-
совуватись до нових умов існування які скоріше за все ніколи 
не будуть стабільними в умовах глобалізації. З огляду на це, 
також повинні створюватись нові акти які б встановлювали 
чіткий рівень можливих обмежень прав та свобод людини під 
час кризових ситуацій і передбачали відповідальність за їх 
неправомірне обмеження.

Джерела:
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ:  
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Актуальною проблемою сучасного світу є забезпечення 
прав людини під час збройних конфліктів, однак у сучасному 
міжнародному праві захист права людини на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля та інших екологічних прав в умовах 
збройного конфлікту не врегульований1. Передумовою забез-
печення фундаментального екологічного права людини під 
час збройних конфліктів є охорона природного середовища її 
існування, тим більш, що тісний зв’язок між якістю довкілля 
та правами людини, зокрема правом на життя та правом на 
охорону здоров’я підтверджується міжнародними природоохо-
ронними інструментами, регіональними договорами та судо-
вою практикою, в яких йдеться про життя та здоров’я людини 
в контексті охорони довкілля2. 

Перший етап становлення міжнародно-правової охорони 
довкілля в період збройних конфліктів можна охарактери-
зувати як опосередковану охорону навколишнього природ-
ного середовища. В цей період була прийнята низка міжнарод-
них конвенцій, спрямованих на обмеження засобів ведення 
війни та заборону певних видів озброєнь. Це, зокрема,  
IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі (1907) та 
додаток до неї; Конвенція про заборону розробки, виробництва  

1 Так збройний конфлікт, що триває на сході України призвів до масштаб-
них негативних впливів на довкілля, посилення ризиків виникнення аварійних 
ситуацій на промислових та інфраструктурних об’єктах, що створює небезпеку 
порушення фундаментального екологічного права на екологічно безпечне, чисте 
та здорове навколишнє середовище та матиме тривалі наслідки у світовому мас-
штабі. 

2 Екологічно – безпечне навколишнє середовище можна визначити як 
середовище, яке має позитивний вплив на життя та здоров’я людини, а також еко-
системи та їх здатність до відновлення. 
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та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсин-
ної зброї та про їх знищення (1972 р.); Конвенція  про захист 
цивільного населення під час війни (1949 р.). Так, Конвенція 
про заборону розробки, виробництва та накопичення запа-
сів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх 
знищення спрямована не тільки на охорону життя та здоров’я 
людей, але й на охорону біорізноманіття. Так, Конвенція про 
захист цивільного населення під час війни спрямована на 
захист лісів та сільськогосподарських угідь, які знаходяться на 
окупованій території, а також забороняє наругу над людською 
гідністю, зокрема образливе та принизливе поводження [1]3. 

Другий етап характеризується екологізацією міжнародного 
права збройних конфліктів, що пов’язано з усвідомленням 
наслідків Другої індокитайської війни під час якої застосува-
лися засоби ведення війни проти навколишнього природного 
середовища (дефоліанти для знищення лісів, використання 
важкої гусеничної техніки для руйнування родючих грун-
тів). У 1976 р. була прийнята Конвенція про заборону військо-
вого або будь-якого іншого ворожого використання засо-
бів впливу на природне середовище. Додатковий протокол I 
до Женевських конвенцій 1977р. (ст55) проголошує, що при 
веденні воєнних дій має бути виявлена турбота про захист 
природного середовища від широкої, довгочасної і серйозної 
шкоди, а також забороняє використання методів або засобів 
ведення війни, що мають на меті завдати або, як можна очіку-
вати, завдадуть такої шкоди природному середовищу й тим 
самим призведуть до шкоди здоров’ю або виживанню насе-
лення. Стаття 56 Додаткового протоколу декларує непри-
пустимість нападу на установки і споруди, що містять небез-
печні сили, якщо такий напад може спровокувати звільнення 
небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного 
населення [2]. У Декларації РІО (1992) зазначено, що держави 
повинні поважати міжнародне право, що забезпечує захист 
навколишнього середовища під час збройних конфліктів [3]. 

3  Зв’язок гідності людини з умовами навколишнього природного середо-
вища підкреслює Стокгольмська Декларація ООН з проблем довкілля (1972 р.), у 
якій зазначено, що людина має основне право на сприятливі умови життя в дов-
кіллі, якість якого дозволяє вести гідне і процвітаюче життя. 
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У 1998 р. був прийнятий статут Міжнародного кримінального 
суду, п. 2 ст. 8 якого до воєнних злочинів відносить умисне здій-
снення нападу, коли відомо, що такий напад буде причиною 
великого, довгострокового і серйозного збитку природному 
довкіллю. Стаття 7 Римського статуту до злочинів проти людя-
ності відносить винищення, тобто навмисне створення умов 
життя, розрахованих на те, щоб знищити частину населення, 
що, на нашу думку, охоплює погіршення якості навколишнього 
природного середовища та перетворення його на небезпечне, 
тобто таке, що створює реальні загрози життєво важливим 
інтересам людини, зумовлених антропогенними чи природ-
ними чинниками [4]. 

Третій етап визначається посиленням уваги до захисту 
екологічних прав людини під час збройних конфліктів. Ще 
у 1992 р. було запропоновано розробити п’яту Женевську 
конвенцію про захист навколишнього природного середовища 
під час збройного конфлікту [5], однак, ця ідея не була реалі-
зована. Натомість 1 травня 2019 року Комісія міжнародного 
права ООН прийняла в попередньому порядку проекти прин-
ципів «Захист навколишнього середовища у зв’язку із зброй-
ними конфліктами» [6]. У проекті було підкреслено зв’язок 
прав людини з охороною природного середовища та визначено 
цілі охорони – зведення до мінімуму збитків навколишнього 
середовища в час збройних конфліктів за допомогою превен-
тивних та поновлювальних заходів. 

Проект принципів структурно поділено на п’ять частин, 
включаючи вступну частину, яка містить правила про сферу 
застосування та цілі. Друга частина містить керівні положення 
про захист навколишнього середовища до виникнення зброй-
ного конфлікту, а також проекти принципів більш загального 
характеру, дія яких не обмежується якоюсь однією фазою. 
Третя частина стосується захисту довкілля під час збройних 
конфлікті. Четверта присвячена захисту довкілля у ситуаціях 
окупації. П’ята містить проекти принципів захисту навко-
лишнього середовища після збройного конфлікту. У проекті 
визнається взаємозв’язок між наданням допомоги особам, 
що переміщені як через міжнародні кордони, так і у своїх  
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країнах внаслідок збройних конфліктів, та зменшенням 
впливу на навколишнє середовище, оскільки такі переміщення 
призводять не тільки до людських страждань, але й до спричи-
нення шкоди навколишньому середовищу. 

В сучасних умовах в Україні, на наш погляд, непересічне 
значення мають принципи, які застосовуються в ситуації 
окупації. Держава-окупант має вживати належних заходів 
для запобігання заподіянню значної шкоди навколишньому 
середовищу окупованої території, яка здатна завдати шкоди 
здоров’ю та благополуччю населення такої території. Щодо 
України, то вона не має можливостей контролювати ситуацію  
в ОРДЛО повною мірою з-за дій незаконних збройних форму-
вань та Російської федерації, тому не несе відповідальності за 
становище на цих територіях до їх повної деокупації. Все це, 
однак, не означає, що Україна може повністю усунутися від 
вирішення проблеми. В умовах що склалися, надання інфор-
мації про загрози екологічній безпеці є майже єдиним засобом 
забезпечення екологічних прав людини. Однак вже сьогодні 
необхідно розробити Програму дій на період після закінчення 
збройного конфлікту. За участі ОБСЄ, ООН та зацікавленої 
громадськості має проводитися регулярна оцінка впливу воєн-
них засобів на навколишнє природне середовище та небез-
печні промислові та інфраструктурні об’єкти. Програма ООН із 
відновлення та розбудови миру в Україні має бути розширена 
за рахунок включення компоненти «Відновлення довкілля» 
[7]. Потребують посилення і механізми судового захисту 
екологічних прав людини внаслідок збройного конфлікту. 
Умови для такого захисту створені Міжнародним судом ООН, 
Міжнародним кримінальним судом та Європейським судом 
з прав людини, які однак не враховують тісний зв’язок та 
взаємообумовленість права на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля з правом на життя та людську гідність, що є особливо 
актуальним під час збройних конфліктів. 

Джерела:
1. Конвенція  про захист цивільного населення під час війни. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (Дата звернення 6.11.21).



347

2. Додатковий протокол до Женевських конвенцій 1977 р. 
від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжна-
родних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (Дата звернення 6. 11.21).

3. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього серед-
овища та розвитку. Прийнята Конференцією ООН по навко-
лишньому середовищу і розвитку, Ріо-де-Жанейро, 1992 р. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (Дата звернення 6.11.21).

4. Римський статут міжнародного кримінального суду від 
17.07.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (Дата звернення 
6.11.21).

5. Glen Plant Environmental Protection and the Law of War: A «Fifth 
Geneva» Convention on the Environment in Time of Armed Conflict.  
London : Belhaven Press. 1992. 284 p. 

6. Защита окружающей среды в связи с вооруженными конфлик-
тами Проект принципів. URL:https://legal.un.org/ilc/reports/2019/ 
(Дата звернення 6.11.21). 

7. Програма із відновлення та розбудови миру в Україні. URL:  
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/ (Дата звернення 6.11.21).

Чайковський Юрій Володимирович
к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права 

Національного університету «Одеська юридична академія»

МІГРАЦІЙНА КРИЗА  
НА БІЛОРУСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ КОРДОНІ:  

ТЕСТ НА ЦИВІЛІЗОВАНІСТЬ  

Міграція населення на сьогодні не може бути оцінена ані 
позитивно, ані негативно – це об’єктивна реальність, яку слід 
прийняти як даність часу, в якому ми живемо. Її поширеність 
є наслідком процесів глобалізації, неминучість пов’язана із 
глобальними дисбалансами економічного розвитку держав та 
закріпленням свободи переміщення осіб у міжнародному праві. 
Міграційні процеси стають не лише об’єктивною реальністю, 
але іноді й інструментом міграційної політики деяких держав. 
Саме із цим явищем ми зіштовхнулися на зовнішньому кордоні 
Європейського Союзу, на різних ділянках якого відбувається 
використання мігрантів як інструменту політики держав, що 
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не входять до складу ЄС (Сербія, Боснія і Герцеговина, Білорусь 
та Туреччина) проти країн-членів ЄС – Румунії, Польщі, Греції 
та Хорватії.

Румунія стала гарячою точкою для мігрантів на 
Балканському шляху, і періодично займається примусовим 
видворенням шукачів притулку назад до Сербії. Подібні події 
розгортаються в Хорватії з сотнями незаконних переміщень на 
кордоні з Боснією.

Останніми за хронологією стали події на польсько-білорусь-
кому кордоні. Польська поліція застосувала сльозогінний газ  
і водомети, щоб утримати шукачів притулку від перетину  
білорусько-польського кордону [1].

Подібно до того, як у березні 2020 року Туреччина відкрила 
свої кордони із Грецією – країною-членом ЄС щоб дозволити 
сирійським біженцям пробитися до Західної Європи, Білорусь 
використовує мігрантів як важіль впливу для просування 
власних політичних інтересів у Європі. Президент Білорусі 
Олександр Лукашенко навіть не приховує намірів таких дій, 
що полягають у тиску з елементами політичного шантажу на 
ЄС з метою зняття індивідуальних та міждержавних санкцій  
з Лукашенка та Білорусі відповідно. Окрім того, Білорусь відво-
лікає увагу громадськості від внутрішньодержавних порушень 
прав людини. Те ж саме за своїм змістом вчинила Туреччина, 
коли намагалася змусити НАТО, а особливо ЄС, підтримати 
свою позицію у сирійській війні після конфлікту 2020 року між 
сирійськими урядовими силами та повстанцями, що підтриму-
валися Туреччиною.

У 2015 році Європейська комісія прийняла два процедурні 
рішення щодо переселення, за угодою про квоту, 160 тисяч 
осіб, які потребують міжнародного захисту, з перевантажених 
прикордонних держав Італії та Греції до найменш постраж-
далих держав-членів [2, с. 277]. Тоді Польща відмовилася 
від участі, посилаючись на прийняття вимушених мігрантів  
з території України внаслідок окупації Криму та військових дій 
на Сході нашої держави. На той час, у 2017 році, Європейський 
Союз навіть впровадив санкції проти Польщі, Чехії та Угорщи ни 



349

за недотримання вимог щодо прийняття вимушених мігран-
тів. Звісно ж, східноєвропейські держави ЄС обвинувачуються 
у расизмі й ксенофобії та культурно відрізняються від його 
західних, більш розвинених країн.

Шенгенська угода ЄС, яка виділяє регіон у межах союзу без 
контролю на внутрішніх кордонах, доступна для західних країн 
ЄС, але не для їхніх східних сусідів, як валюта євро. Країни-
члени мають різні позиції в ЄС не лише з точки зору географії, 
економіки та демографії, а й щодо політичної влади та ініціа-
тив з інтеграції мігрантів.

Наприклад, загальноєвропейська стратегія переселення 
для переміщення мігрантів, врятованих на морі, була розро-
блена на основі того, що всі члени ЄС є рівними, а отже, пови-
нні розділяти відповідальність за біженців [3].

Але дослідження показали, що східноєвропейські країни не 
в рівних умовах, коли йдеться про притулок. У посткомуністич-
них державах бракує ефективних стратегій інтеграції біженців, 
таких як національні адміністративні структури для управ-
ління міграцією.

Вони мають слабку систему забезпечення біженців належ-
ним житлом, харчуванням або грошовими виплатами, які деся-
тиліттями були присутні в західній частині континенту.

Але тут постає доволі складне питання – наскільки спра-
ведливо порівну розподіляти відповідальність з огляду на 
економічні, соціальні та політичні відмінності між держа-
вами-членами ЄС? Заможніші країни Західної Європи – напри-
клад, Швеція, Фінляндія та Франція – мають кращі можли-
вості приймати шукачів притулку завдяки добре налагодженій 
системі управління міграцією.

Та й самі мігранти не хочуть оселятися в східних країнах-
членах, таких як Польща, Хорватія чи Румунія, оскільки їхні 
соціально-економічні умови та системи інтеграції біженців 
залишають бажати кращого. Мігранти на польсько-білорусь-
кому кордоні відверто говорять про наміри дістатися кордонів 
Німеччини і Франції й про те, що Польща кінцевою країною їх 
подорожі. 
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Основою спільної відповідальності ЄС у питаннях біжен-
ців є Дублінська угода, що була прийнята в 2003 році, з метою 
визначити, які країни-члени ЄС відповідальні за прийом шука-
чів притулку. Вона пов’язує заявки про надання притулку із 
місцем першого в’їзду мігрантів до ЄС [4].

Це захищає західні, найбагатші країни від боротьби з вели-
кими потоками мігрантів, і дозволяє ЄС передати відповідаль-
ність за шукачів притулку країнам Східної та Південно-Східної 
Європи. Ось чому грецька та італійська системи надання 
притулку були використані в 2015 році на піку хвилі в’їзду 
біженців.

Проте ЄС власне й є винним, що залишив Південну Європу 
один на один із міграційною кризою, якої можна було б легко 
уникнути, дозволивши людям вільно пересуватися в межах 
усього ЄС.

Початок кризи біженців виник з Лівії, Афганістану, Іраку та 
Сирії. Виник він внаслідок підтримуваної ЄС політики НАТО 
щодо іноземного втручання на Близькому Сході, що призвело 
до нестабільності в регіоні.

Як члени НАТО, західноєвропейські держави регулярно 
беруть участь у розпалюванні міграційних криз. Не дивно, що 
країни, що не входять до ЄС, такі як Туреччина чи Білорусь, 
намагалися отримати певні регіональні дивіденди, використо-
вуючи біженців як інструмент проти ЄС.

ЄС також зробив усе можливе, щоб утримати людей від 
в’їзду на свою територію. У 2016 році ЄС підписав угоду  
з Туреччиною, яка передбачала, що в обмін на шість 
мільярдів євро і обіцянку безвізу для турецьких громадян 
Туреччина прийматиме мігрантів, які прибувають на грецькі  
острови [5].

У 2015 році ЄС вже опинився у становищі невідповідності 
своїм ліберальним цінностям, вимог охорони прав людини, 
права на життя та готовність до викликів глобалізованого 
світу. І раптом світ без кордонів, за який ратували прибічники 
глобалізму, був поставлений під сумнів, зокрема, вільне пере-
сування всередині ЄС було призупинено.
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З тих пір багаті європейські країни залишили периферійні 
держави та їхні уряди майже наодинці із проблемами насиль-
ницького видворення мігрантів, стримування їх на кордонах 
ЄС. Такі процеси породжують зміну політичних сил в даних 
державах, сприяючи приведенню до влади правих радикалів 
та подальшої політичної відмінності країн зовнішніх кордонів 
ЄС та інших країн Союзу.

Такі процеси входять у протиріччя із загальнолібераль-
ною позицією ЄС, оскільки він звільняє себе від політичної 
відповідальності за мігрантів, що дійсно вимушені шукати 
кращого життя, засуджуючи при цьому їх жорстоке стриму-
вання на зовнішніх кордонах континенту. ЄС також намага-
ється перекласти на країни Східної Європи відповідальність 
за порушення прав людини біженців. Проте не слід забу-
вати, що ЄС має спільну міграційну політику, виступає з цих 
питань як єдиний суб’єкт, а, отже, несе повну відповідаль-
ність за міграційні кризи на спільних (!) зовнішніх кордонах  
Європейського Союзу. 

Міграційні події стають справжнім випробуванням, навіть 
певним тестом на цивілізованість для ЄС як інтеграційного 
об’єднання. І ось підтвердженням того, що ЄС цей тест прой-
шов стала ухвала від 6 грудня 2021 року, в якій Європейський 
суд з прав людини постановив, що мігрантів не можна депор-
тувати до Білорусі, якщо вони вже перебувають на території 
Польщі [6]. При цьому він застосував правило 39 Регламенту 
ЄСПЛ, що передбачає забезпечувальні заходи в рамках скарги 
по суті порушення прав людини. Інакше кажучи, ЄСПЛ ставить 
під сумнів безпечність перебування мігрантів на терито-
рії держави, що не є членом Ради Європи, а це вже багато  
чого варте.
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СЕКЦІЯ № 8 
ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Бєлогубова Оксана Олександрівна
к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права 

Національного університету «Одеська юридична академія»

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  
У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У сьогоднішньому глобалізованому інформаційному 
суспільстві – багато в чому завдяки широкій доступності 
інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), таких як 
мобільні телефони та Інтернет – ми переживаємо безліч швид-
ких та трансформаційних подій у суспільстві, культурі та еконо-
міці завдяки новим способам взаємодії людей. І кожного разу, 
коли є взаємодія між людьми, права людини повинні забез-
печувати основу та вищий набір керівних ідей, що забезпечу-
ють гідність та цінність усіх людей. У цифровому суспільстві  
(з огляду на потенційні загрози та можливості сучасних кому-
нікаційних технологій) такі керівні ідеї є особливо важливими.

Права людини не є абсолютними. Це керівні ідеї, які необ-
хідно застосувати до окремих випадків залежно від обставин. 
У деяких випадках вони можуть бути обмежені або скасовані, 
особливо в ситуаціях, коли одне право людини здається таким, 
що суперечить іншому, або коли дотримання прав однієї 
людини загрожує порушенням прав іншої людини.

Такі міркування балансу часто обертаються навколо комп-
ромісу між бажаними цілями безпеки та свободи – іншими 
словами, навколо питання, якою мірою держава повинна вста-
новлювати правила, що обмежують індивідуальні свободи. 
Іноді таке «дозволене» обмеження прямо згадується у доку-
ментах з прав людини. 

Загальна декларація прав людини 1948 р. у ч. 2 ст. 29 резю-
мує таку потребу в урівноважуванні та можливому обмеженні 
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прав людини наступним чином: «При здійсненні своїх прав  
і свобод кожна людина повинна піддаватися лише таким обме-
женням, які встановлені законом виключно з метою забез-
печення належного визнання та поваги до прав і свобод 
інших та задоволення справедливих вимог моралі, громад-
ського порядку та загального добробуту в демократичному  
суспільстві» [1].

Найважливішою фундаментальною передумовою для 
участі в цифровому суспільстві є можливість доступу до 
інформації за допомогою ІКТ. Це включає наявність технічної 
інфраструктури, а також знання того, як ефективно викорис-
товувати її. Хоча можливість доступу до комунікаційних техно-
логій та їх використання, звичайно, є не такими важливими, 
як інші основ ні права та потреби людини, такі як вода, житло 
чи фізична безпека, це ключова вимога для участі в сьогод-
нішньому дуже взаємопов’язаному світі і тому має вважатися 
правом людини.

Однією з найбільших перешкод на шляху до мети загаль-
ної доступності є феномен, відомий як «цифровий розрив», 
який відноситься до поточної нерівності поширення інформа-
ційних та комунікаційних технологій. Це стосується як нерів-
ної доступності в різних географічних регіонах, так і всере-
дині суспільства. Є законні побоювання, що це явище може 
фактично збільшити розрив між багатими та бідними, що 
різко конт растує з ранніми надіями на те, що такі технології, 
як Інтернет, а також мобільні телефони призведуть до більш 
справедливого та рівноправного світу. 

У ч. 2 ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права 1966 р. (надалі – МПГПП) згадується «… свобода 
шукати, отримувати і поширювати будь-яку інформацію та 
ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за 
допомогою друку чи художніх форм висловлювання, чи іншими 
способами на свій вибір» [2]. Хоча в цій статті прямо не згаду-
ється право на доступність ІКТ, це положення можна тлума-
чити як таке, що передбачає таке право, враховуючи сьогод-
нішню важливість цих технологій.

Визначення доступності ІКТ як права людини не означає, що 
держави фактично зобов’язані безпосередньо надавати своїм 



355

громадянам доступ до ІКТ-інфраструктури. Швидше, вони 
зобов’язані гарантувати сприятливе політичне та економічне 
середовище, в якому така інфраструктура розвиватиметься 
на благо всіх громадян. Проте деякі держави включили пряме 
право на доступ до Інтернету до свого внутрішнього законо-
давства – наприклад, Іспанія гарантує своїм громадянам право 
на широкосмуговий інтернет-зв’язок.

Ще одна ключова проблема, з якою зіткаються права людини 
в цифровому суспільстві, – це свобода вираження поглядів, 
яка безпосередньо пов’язана з правом на базову доступність 
до ІКТ. Як концепція, що має довгу історію у традиційних  
ЗМІ, право на свободу вираження думок набула нової актуаль-
ності з повсюдною доступністю Інтернет.

У статті 19 Загальної декларації прав людини говориться: 
«Кожен має право на свободу думок та їхнє вільне вираження». 
Це положення повторюється та підтверджується у статті 19 
МПГПП, яка передбачає, що «кожен має право безперешкодно 
дотримуватися своїх переконань та … вільно висловлювати 
свою думку».

Аналогічне положення закріплюється в ч. 1 ст. 10 Євро-
пейської конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод 1950 р. (надалі – ЄКПЛ): «Кожен має право на свободу 
думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати 
свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати 
свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, 
виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних 
обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, 
так і приватно» [3].

Хоча право на свободу вираження поглядів є фундамен-
тальним правом людини, яке однаково дійсне в контексті ІКТ, 
як і в більш традиційних ЗМІ, іноді це право (як і інші) можна 
обмежити. Наприклад, в ч. 3 ст. 19 МПГПП закріплюються 
підстави можливих винятків з права на свободу переконань та 
вільне вираження своєї думки: «користування передбаченими 
в пункті 2 цієї статті правами накладає особливі обов’язки  
і особливу відповідальність. Воно може бути, отже, пов’язане 
з певними обмеженнями, які, однак, мають встановлюватися 
законом і бути необхідними:
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а) для поважання прав і репутації інших осіб;
б) для охорони державної безпеки, громадського порядку,  

здоров’я чи моральності населення».
Європейська конвенція про захист прав людини та осно-

воположних свобод аналогічно встановлює право на свободу 
вираження поглядів у ч. 1 ст. 10, а у другій частині цієї статті 
передбачає можливі обмеження: «Здійснення цих свобод, 
оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, 
може підлягати таким формальностям, умовам, обмежен-
ням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними  
в демократичному суспільстві в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, 
для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, 
для запобігання розголошенню конфіденційної інформації  
або для підтримання авторитету і безсторонності суду».

Як і свобода слова, право на захист особистих даних та недо-
торканності приватного життя – здатність вибірково прихову-
вати інформацію про себе – поняття старе та широко визнане, 
набуло нової особливої актуальності в цифровому суспільстві. 
Ключовим моментом є те, що під час користування Інтернетом 
або мобільними телефонами зберігаються і передаються 
(часто без явної згоди або навіть відома користувачів) значні 
обсяги персональних даних.

Тому в цифровому суспільстві конфіденційність як право 
людини заслуговує на особливу увагу. 

Численні посилання на конфіденційність можна знайти  
у відповідних документах з прав людини. У статті 12 Загальної 
декларації прав людини говориться: «Ніхто не може зазнавати 
безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, 
безпідставного посягання на недоторканність його житла, 
тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна 
людина має право на захист закону від такого втручання або 
таких посягань». Це формулювання з явною згадкою «листу-
вання» має розумітися досить широко – з тим, щоб охоплю-
вати ризики конфіденційності в контексті ІКТ, враховуючи, 
наприклад, що електронна пошта або повідомлення в сервісах  
соціальних мереж також є свого роду листуванням.
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Майже еквівалентне наведеному вище положення закріп-
люється в ст. 17 МПГПП: «Ніхто не повинен зазнавати свавіль-
ного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне 
життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність 
його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних 
посягань на його честь і репутацію».

Так само тема конфіденційності також регулюється стат-
тею 8 ЄКПЛ: «Кожен має право на повагу до свого приватного  
і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції».

Не менш суттєвою проблемою забезпечення прав людини 
в цифровому суспільстві є проблема дискримінації. Термін 
«дискримінація» походить від латинського «discrimination», що 
означає відокремлення, розділення, розрізнення. У Юридичній 
енциклопедії під нею розуміють умисне обмеження або 
позбавлення прав фізичних та юридичних осіб за певними  
ознаками [4]. 

Оскільки ІКТ проникають у всі сфери нашого повсякден-
ного життя і ми стаємо все більше і більше залежить від їх 
використання, безліч прикладів дискримінації може також 
слід спостерігати, коли йдеться про розробку та використання 
ІКТ. Важливо відзначити, що ситуації нерівного поводження  
з поважними причинами можуть необов’язково є дискриміна-
цією. Так само, як при застосуванні прав людини до конкретних 
випадків оцінка потенційних випадків дискримінації також 
вимагає ретельного міркування балансування. Якщо є законні, 
об’єктивні підстави, то нерівне поводження може бути виправ-
даним, а не бути дискримінаційним актом.

Підсумовуючи, можна зазначити, що впровадження нових 
технологій завжди було центральним елементом людського 
прогресу – аж до цифрового суспільства, в якому багато аспек-
тів життя залежать від сучасних комунікацій. Очевидно, що  
у нашому глобалізованому та взаємопов’язаному світі доступ-
ність та використання ІКТ є великим джерелом як можливос-
тей, так і ризиків. 

У прагненні до корисного використання ІКТ, до створення 
кращих і більш справедливих демократичних суспільств,  
а також поліпшення життя і добробуту людей, дотримання  
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прав людини було і буде ключовим елементом, особливо 
в перед безлічі невирішених проблем. Цифровий розрив  
є однією з найбільших проблем, які потребують адекватних 
і стійких інвестицій в ІКТ-інфраструктури та послуг, а також 
необхідної політичної волі, особливо в регіонах і суспільствах, 
в яких доступ до такої інфраструктури в даний час розвине-
ний слабко. Свобода слова, захист даних та конфіденційність 
в Інтернеті мають бути принципово гарантовані та забезпе-
чуватися як з юридичного боку, так і за допомогою технічних 
засобів. Будь-які обмеження цих свобод повинні бути засно-
вані на поважних і ретельно продуманих причинах, прозорі  
та тимчасові.
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DEFINITION OF INFORMATION  
IN SCIENCE AND LAW

Why do we say that there are difficulties with the definition 
of information? Information is researched by representatives of 
many sciences and we can find its definitions in different docu-
ments. These definitions use some particular features of informa-
tion that are important for particular science or for the aim of the 
document. And there are also some related concepts that have to be 
differentiated.
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First of all let’s research the origins of the word information. 
Latin word informatio could be translated according to different 
dictionaries as presentation, explanation. representation concept, 
idea [1; 2].

Merriam-Webster Dictionary gives such definitions of informa-
tion as: knowledge obtained from investigation, study, or instruc-
tion; intelligence, news; facts, data; the attribute inherent in and 
communicated by one of two or more alternative sequences or 
arrangements of something (such as nucleotides in DNA or binary 
digits in a computer program) that produce specific effects; a signal 
or character (as in a communication system or computer) repre-
senting data; something (such as a message, experimental data, or 
a picture) which justifies change in a construct (such as a plan or 
theory) that represents physical or mental experience or another 
construct [3].

Such related concepts as data, information and knowledge are 
also used. Data is a collection of text, numbers or symbols in raw 
or unorganised form. Information is data that has been processed, 
e.g. grouped, normally by a computer, to give it meaning and make it 
interpretable. Knowledge is the acquisition by a person of informa-
tion such as facts, or the understanding of information such as how 
to solve problems [4].

The main legal act regulating the issues of information relations 
in Ukraine is the Law of Ukraine «On Information» which states that 
information is any information and / or data. , which can be stored 
on physical media or displayed electronically [5].

This definition in general corresponds to scientific definitions. 
But it uses «information and/or data». So this issue is discussable. 
And if it is used only data, this definition will contain also informa-
tion, because we can say that information is a psocessed data.

And the concept personal data is also used in national and inter-
national law.

The Law of Ukraine «On Telecommunications» provides more 
detailed definition of the term «information», which significantly 
expands and specifies the list of forms of presenting informa-
tion that may be the object of legal relations. According to Art. 1 
of this Law, information is «information – information presented 
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in the form of signals, signs, sounds, moving or still images  
or otherwise» [6].

So we see that there are different definitions of information in 
science and law. And first of all it is caused by different spheres of 
research and aims of these documents. And at the same time we 
have non similar and not unified use of the term information and 
related concepts. These concepts have to be differentiated more 
strictly.
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Тривалий час проблема кібертероризму розглядалася 
різними вченими багатьох країн та привертала велику увагу 
в контексті всеосяжної боротьби з тероризмом на початку  
ХХІ сторіччя. З розвитком новітніх технологій, кіберзлочин-
ність привертає все більше уваги у світової спільноти. Не 
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оминув технічний прогрес і терористичну діяльність. Зараз 
терористична діяльність все більше переходить у комп’ютерну 
площину, терористи стають більш анонімними та невлови-
мими. Як правило, кібертеракти мають на меті повне знищення 
або часткове пошкодження інфраструктури у інтернет-
просторі. Практична потреба у розгляді даної проблематики 
полягає у чисельних терористичних актах з використанням 
комп’ютерних технологій. Так, наприклад, після вірусу Petya, 
який пошкодив бізнес в Україні та економіку України в цілому, 
ми бачимо розвиток охорони та захисту цієї галузі у країні. На 
світовому рівні слід згадати приклад, який нещодавно сколих-
нув весь інтернет: імовірно внаслідок хакерських атак, які 
спричинили збої роботи компанії Facebook, компанія втратила 
близько 5 % вартості акцій та суспільну довіру. Враховуючи 
вищезазначене, потреба у міжнародному визнанні кібертеро-
ризму є дуже гострою, а тема дослідження актуальною. 

Попри широке доктринальне забезпечення кримінально-
правового інституту кібертероризму правотворчість та 
міжнародне співробітництво обходить увагою це питання. 
У спеціальній доповоді «Кібертероризм – наскільки реальна 
загроза» Габріель Вейман надає наступне визначення. Кібер - 
тероризм – це конвергенція кіберпростору та тероризму. Він 
включає у себе протиправні атаки та загрози атак на комп’ютери, 
мережі та інформацію яка зберігається у комп’ютерах, коли це 
робиться з метою залякування чи примусу уряду, чи до досяг-
нення політичних або соціальних цілей. Крім того, щоб квалі-
фікувати атаку як кібертероризм, напад має призвести до 
насильства проти людей або майна або, принаймні, викликати 
достатньо шкоди, щоб викликати страх. Прикладами можуть 
бути напади, які призводять до смерті або тілесних ушкоджень, 
вибухів або серйозних економічних збитків. Серйозні атаки на 
об’єкти критичної інфраструктури можуть бути актами кібер-
тероризму, залежно від їх впливу на громадськість [1]. 

Кібертероризм охоплює такі дії як пошкодження та зміна 
даних, зміна або виведення з ладу комп’ютерних систем, неза-
конний доступ до управління системою з подальшою публі-
кацією загрозливих повідомлень, закликів чи попереджень 
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тощо. Співпраці у протидії таким видам злочинів присвячена 
конвенція. Як зазначено у ст.4 та 5 Конвенції про кіберзло-
чинність Ради Європи від 23.11.2001, кожна сторона вживає 
такі законодавчі та інші заходи, які можуть бути необхідними 
для встановлення кримінальної відповідальності за законо-
давства за навмисне пошкодження, знищення, погіршення, 
зміну або приховування комп’ютерної інформації, за навмисне 
серйозне перешкоджання функціонуванню комп’ютерної 
системи шляхом введення, передачі, пошкодження, знищення, 
погіршення, заміни або приховування комп’ютерних даних без 
права на це та відповідно до внутрішнього законодавства [2].

Міжнародна співпраця у протидії таким видам злочинів 
полягає, зокрема, у затриманні злочинців. Відповідно до п. 2 
ст. 2 Рамкового рішення про європейський ордер на арешт та 
процедури передачі правопорушників між державами-членами 
(2002/584/ЮВС), як тероризм так і комп’ютерні злочини  
є підставою для видання європейського ордеру на арешт [3].

Однак віднесення кібертероризму не до тероризму, а до 
комп’ютерних злочинів тягне перешкоди під час видачі кібер-
терористів. Оскільки на кібертероризм не поширюється 
міжнародно-правовий режим тероризму, до нього не застосо-
вуються заходи протидії тероризму, які є більш ефективними 
ніж звичайна співпраця. Відповідно до ч. 5 ст. 24 Конвенції про 
кіберзлочинність Ради Європи від 23.11.2001 року екстрадиція 
здійснюється в порядку визначеному законодавством країни, 
яка видає осудну особу. Також має місце відмови в екстради-
ції Стороною, яку запитують про екстрадицію, відповідно до 
певних законодавчих підстав.

Відповідно до ст.2 Європейської конвенції про взаємну 
допомогу у кримінальних справах Ради Європи від 20.04.1959,  
у допомозі може бути відмовлено Стороною, яка надає запит 
про видачу, у разі якщо правопорушення є політичним, подат-
ковим або може певним чином зашкодити суверенітету, 
безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим інтересам 
країни [5]. 

Такі положення дозволяють перетворити кібертероризм  
у кіберзброю – знаряддя ведення гібридної війни. Якщо 
держава бере під протекторат кібертерористичну організацію 
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або самостійно створює таку організації на базі власних спец-
служб, вона, будучи заінтересованою у захисті кібертерорис-
тів, може створювати перешкоди під час їхнього міжнародного 
кримінального переслідування. 

Подолати цей механізм зловживання можна шляхом 
поширення на кібертероризм правового режиму тероризму. 
Відповідно до ст.4 Європейської конвенції про боротьбу  
з тероризмом (ETS N 90) Ради Європи від 27.01.1977 № ETSN90 
видача особи передається навіть якщо така видача не передба-
чена міжнародними угодами. 

Визнання кібертероризму тероризмом у загальному розу-
мінні та зазначення цього явища у переліку, наведеному  
у статті 1 Конвенції, унеможливить поширення на нього 
режиму політичного злочину, дозволить застосовувати статтю 
8 Конвенції для отримання міжнародної допомоги у пересліду-
ванні кібертерористів, а також знизить обсяг можливих штуч-
них перешкод у видачі цих злочинців.

Така прогалина створює широкий інструментарій зловжи-
вання, яким користуються кібертерористи та їх покровителі, 
адже відповідно до ст. 3 Європейської конвенції про видачу 
правопорушників Ради Європи від 13.12.1957, видача особи 
не здійснюється, якщо злочин, у зв’язку з яким її запитують, 
розглядається вже державою, до якої надіслано запит, як 
злочин, що є політичним. Як вбачається з цього положення, 
кібертероризм може підпадати під дану категорію справ, та 
відповідно, особи, які здійснили дане правопорушення, можуть 
буди не видані [6].

Оскільки міжнародний кібертероризм не є тероризмом  
у розумінні Європейської конвенції про боротьбу з терориз-
мом, але має спільну правову природу та ступінь впливу на 
суспільство, у рамках європейської співдружності слід допо-
внити конвенцію про боротьбу з тероризмом додатковим 
протоколом про боротьбу з кібертероризмом. 
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Інтеграція України у європейський та світовий простір 
вимагає від нашої держави не лише дотримуватися загально-
визнаних правових стандартів, а і досліджувати та впроваджу-
вати нові, ще недостатньо вивчені напрямки, одним із яких  
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є використання штучного інтелекту (далі – ШІ) у правовій 
сфері. На сьогоднішній день лідерами із застосування даних 
технологій виступають Європейський Союз, Японія та США – 
прямі конкуренти, що визначають майбутнє ШІ, вирішують 
питання щодо застосування його у правосудді і, відповідно, 
етичних підходів щодо цього напрямку.

Зважаючи на усі ризики використання ШІ, залучення даних 
технологій у систему права України вимагає зваженого та непо-
спішного підходу, що полягає у вивченні та узагальненні зако-
нодавчого та практичного досвіду як європейських держав, 
так і держав загального права, зокрема США [8].

На відміну від Європейського Союзу, який займає пози-
цію випереджувального регулювання, США віддають пере-
вагу більш тривалим строкам для етапу «неврегульованого» 
використання ШІ. Це дозволяє оцінити потенціал відповідних 
технологій для бізнесу та держави, дати час на формування 
механізмів самостійного регулювання у цій галузі тощо.

Попри це, протягом останніх років США прогресивно онов-
лює законодавство, вводячи в дію новітні нормативно-правові 
акти у галузі ШІ та робототехніки. Так, на 115-й Конгрес США 
було винесено 39 законопроєктів, які містили згадку про ШІ, 
4 з яких були прийняті як закони. Проте першою серйозною 
спробою запровадити регулювання системи ШІ можна вважати 
законопроєкт Конгресу США «Акт про майбутнє штучного інте-
лекту» 2017 р., який закріпив поняття ШІ, визначив напрямки 
запровадження робототехніки у деякі сфери людського життя 
та створив оптимальні умови для стимулювання інвестицій 
у розвиток даних технологій. І вже з 2020 р. лише уряд США 
щорічно інвестує близько $12 млрд на рік для виконання стра-
тегії США щодо впровадження ШІ. 

У даному нормативно-правовому акті також встанов-
люється правовий статус ШІ: на відміну від Резолюції 
Європейського Парламенту 2017 р. з питань цивільно-право-
вих норм про робототехніку, у якій вже вводиться поняття 
«електронної особи» [4], законопроєкт Конгресу США визнає 
ШІ лише як інструмент, що допомагатиме людині.

Також Сполучені Штати застосовують механізми профе-
сійного регулювання. Так, на щорічних зборах Американської 
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асоціації юристів (American Bar Association) у 2019 р. було 
прийнято резолюцію, яка закликає суди та адвокатів вирішу-
вати етичні та правові питання, пов’язані з використанням 
штучного інтелекту в юридичній практиці [5]. У ній визна-
ється, що «штучний інтелект, його виробництво і розгортання 
повинні бути корисними (або, як мінімум, не шкідливими) для 
адвоката, суду, клієнтів і суспільства в цілому» [5].

Не зважаючи на лідерство у сфері ШІ та робототехніки, 
США також реалізують активну міжнародну співпрацю. Так,  
у 2019 р. США, як і десятки інших країн, приєдналися до 
прийняття Рекомендацій Організації економічного співробіт-
ництва і розвитку з питань штучного інтелекту, що є одним із 
перших міжурядових стандартів у цій сфері [7].

Окрім вищезгаданих спроб нормативного регулю-
вання використання ШІ, Сполученими Штатами створено 
Національну раду з питань науки і технологій, яка компетентна 
здійснювати дослідження, аналіз, розробку відповідних право-
вих рішень у даній сфері.

На сьогоднішній день ШІ у Сполучених Штатах наділений 
повноваженнями виносити рішення на рівні першої інстанції 
замість суддів щодо нескладних категорій спорів, щодо ДТП, 
розлучень, стягнень заборгованості за комунальні послуги 
тощо. Робота судді з’являється лише на рівні апеляції і полягає 
у перевірці рішення на наявність юридичних помилок. Таким 
чином, американський суддя витрачає свій час на ті справи, 
які дійсно мають значення, становлять правову проблему та 
містять правову невизначеність [5]. Проте такі дії можуть пору-
шувати принцип обґрунтованості судових рішень, так як ШІ 
розкриває не весь процес аналізу справи, а лише її результат.

Ще одним американським продуктом є програмне забез-
печення COMPAS (Correctional Offender Managment Profiling for 
Alternative Sanctions), що оцінює ризик повторного скоєння 
злочину особою, щодо якої суддя повинен ухвалити вирок. 
Програма базується на обробці даних, які надають підсудні за 
допомогою анкетних опитувань, а в разі відмови підсудного 
від такої процедури програма опирається на відомості з його 
досьє. Під час опитування особам ставляться такі питання: 
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«Як часто ви вступали в бійки, коли були у школі?», «Скільки 
ваших друзів/знайомих коли-небудь були заарештовані?», «Чи 
має право красти голодна людина?» тощо. Під час підрахунку 
підсудні поділяються на групи ризику за діапазоном від 1 до 
10 (від 1 до 4 – низький ризик; 5–7 – середній; 8–10 – високий) 
[6]. Таким чином суддя ухвалює вирок, ґрунтуючись на такій 
оцінці ризику, здійсненого ШІ.

Програмне забезпечення COMPAS до сьогодні піддається 
критиці з боку громадськості та правозахисників, які звинува-
чують дану систему в дискримінації, адже тільки 20% чорно-
шкірих з передбачених 40% фактично скоїли повторний 
злочин [2]. Це відбувається через те, що тестування ШІ найчас-
тіше проводиться європейцями на базі фото світлошкірих 
людей, відповідно, дані технології гірше ідентифікують осіб  
з темним кольором шкіри чи азіатів.

Є і яскраві конкретні приклади, що доводять упередженість 
програми COMPAS. Дві чорношкірі дівчинки-підлітки – Бріша 
Борден і Сейд Джонс, у 2014 році намагалися вкрасти дитячий 
велосипед і самокат вартістю 80 доларів. А у 2015 році білошкі-
рого 41-річного Вернона Пратера заарештували за крадіжку 
інструментів на суму 86,35 доларів (до цього Пратер уже був 
засуджений за розбій та замах на розбій, за який він відбув 
п’ять років в’язниці). Програма показала, що Бріша Борден має 
високий ризик рецидиву злочину, хоча протягом двох років 
вона не мала жодних нових звинувачень. У той час Пратер був 
оцінений як особа з низьким ризиком, хоча у подальшому він 
отримав восьмирічний строк ув’язнення за викрадення елек-
троприладів на суму тисячу доларів.

У США також існує алгоритм, розроблений дослід-
никами зі Стенфордського університету, який асистує 
судді під час обрання запобіжного заходу для підсудного: 
застави чи тримання під вартою. Інколи судді можуть діяти 
достатньо суб’єктивно: розглянувши близько 100 тисяч  
процесуальних документів, пов’язаних з обранням запобіж-
них заходів, розробники алгоритму виявили, що одні амери-
канські судді в 90 % випадків дозволяють громадянам вихо-
дити під заставу, тоді як інші – тільки в 50 %. Дана програма 
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дає змогу справедливо оцінити ризики стосовно усіх підсудних 
й тримати під вартою значно меншу кількість осіб, не наража-
ючи на небезпеку громадськість [6].

Деякі американські юридичні компанії вже розробляють 
програми для прогнозування поліцейської діяльності. Для 
прикладу, у деяких штатах Америки активно використову-
ється наявна інформація про злочини, скоєні в минулому, які 
ШІ аналізує щоб передбачити можливі нові злочини – визна-
чити їх ймовірність і можливе місце виникнення. Відповідно, 
поліція може використати висновки ШІ при прийнятті рішень, 
в які райони відправляти патрулі, до кого йти з обшуком, кого 
затримувати тощо [5].

Проаналізувавши досвід США, можна зробити висновок, 
що впровадження ШІ у судовий процес України, не порушу-
ючи при цьому прав людини, можливе лише тоді, коли його 
технічний рівень зможе забезпечувати технічну та програмну 
надійність і безпеку, запобігання будь-яких проявів дискримі-
нації,, відповідатиме принципам прозорості, неупередженості 
та справедливості розгляду справи тощо [8; 9]. Проте найваж-
ливішою умовою залишається те, що рівень автономії ШІ пови-
нен зважено контролюватися людиною, адже такі технології 
покликані допомагати людям, а не ставати конкурентом та 
повноправним суб’єктом суспільних відносин.
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ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
НА ПРОДУКТ, СТВОРЕНИЙ В ІТ-СФЕРІ

В сучасних умовах ми бачимо, як швидко відбувається нова 
індустріалізація світу через застосування мобільних мереж, 
Інтернет-технологій, нанотехнологій, нових матеріалів, зрос-
тання обчислювальних можливостей комп’ютерів та безпре-
цедентна взаємодія між усіма цими напрямками. Всі ці процеси 
вимагають пильної уваги до належної охорони прав інтелек-
туальної власності на програмні продукти. Питання всебіч-
ної охорони програмних продуктів, зокрема комп’ютерних 
програм залишається багато в чому відкритим.

Українське законодавство на сучасному етапі визна-
чає програмні продукти виключно як об’єкти авторського 
права. Так, в ч. 4 ст. 433 Цивільного кодексу України зазна-
чається: «Комп’ютерні програми охороняються як літературні  
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твори» [1]. Аналогічно в ст. 18 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» вказується: «Комп’ютерні програми 
охороняються як літературні твори [2]. 

У ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі» прямо не зазначено про патентоздатність 
комп’ютерних програм, що дає сподівання на певні можли-
вості щодо часткового врегулювання цього питання нормами 
патентного права і в Україні [3]. 

При цьому технологічний процес обробки даних, сам алго-
ритм, який часто є важливим продуктом інтелектуальної 
діяльності, жодним чином захистити неможливо. Такою є прак-
тика не тільки в Україні, а й майже в усьому світі.

Стаття 4 Договору Всесвітньої організації інтелектуаль-
ної власності про авторське право від 20.12.1996 р. також 
зазначає: «Комп’ютерні програми охороняються як літера-
турні твори в розумінні Статті 2 Бернської конвенції. Така 
охорона застосовується до комп’ютерних програм неза-
лежно від способу або форми їх вираження»[4]. В Директиві 
Європейського Парламенту і Ради № 2009/24/EC про правову 
охорону комп’ютерних програм в Преамбулі (пункт 6) і в ст. 1 
теж вказується, що комп’ютерні програми охороняються автор-
ським правом «... як літературні твори за змістом Бернської 
Конвенції з охорони літературних і художніх творів» [5]. Така 
охорона застосовується до комп’ютерних програм незалежно 
від способу або форми їх вираження

При цьому, як об’єкт охорони визнається не ідея (алго-
ритм), а конкретна реалізація цього алгоритму у вигляді сукуп-
ності (набору) слів, цифр, кодів, схем, символів: комп’ютерна 
програма є матеріальною (об’єктивною) формою алгоритмів, 
які використовує машина. 

Постає цікаве питання: чому законодавець поєднав охорону 
літературних творів та комп’ютерних програм?

Існує кілька неофіційних пояснень із цього приводу, одне  
з яких свідчить про те, що у відповідності до норм авторського 
права захищається форма, в якій втілені ідеї автора. Саме за 
характером форми відображення рядки літературного твору 
та комп’ютерної програми схожі: і рядки літературного твору, 
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і рядки комп’ютерної програми автор поновлює символами-
літерами або символами-операторами [6, с. 494]. Ця тотож-
ність творчого процесу щодо створення літературних творів 
і комп’ютерних програм стали підставою для вибору форми 
захисту для комп’ютерних програм.

На думку Д. Жуванова, порівняння комп’ютерних програм 
із літературними творами є не зовсім коректним. На відміну 
від літературних творів, текст комп’ютерної програми (вихід-
ний чи об’єктний код) не мають самостійної цінності без 
можливості їх застосування в комп’ютері. Отже, сприйняття 
комп’ютерної програми, тобто власне кажучи її тексту, відбу-
вається не безпосередньо людиною, а опосередковано, за допо-
могою комп’ютера [7, с. 28].

С. Петренко зауважує, що порівняльний аналіз такого  
об’єкта авторського права як комп’ютерна програма, з таким 
класичним об’єктом авторського права як літературний твір, 
надає змогу зробити висновок про те, що програма також  
характеризується змістом, внутрішньою та зовнішньою 
формами. При цьому елементи змісту, внутрішньої та зовніш-
ньої форм не є сталими і залежать від виду та призначення 
комп’ютерної програми. Програма прикладного характеру 
подібна до літературного твору наукового жанру, а ігрового 
характеру – до мультимедійних творів [8].

Погоджуємося з думкою В. Дмитришина, який вказує, що 
вибір на користь авторського права для правової охорони 
комп’ютерних програм пояснюється тим, що найбільш висо-
кий рівень охорони в умовах масового виробництва програм 
може дати тільки визнання комп’ютерних програм об’єктом 
захисту як результату творчої діяльності, тобто як об’єкту 
авторського права[9, с. 26]. Автор наводить фактори, що свід-
чать про належність комп’ютерних програм до об’єктів автор-
ського права:

– вихідний текст комп’ютерної програми має риси письмо-
вого літературного твору (подібність з літературним твором 
доповнює й те, що текст комп’ютерної програми може бути 
написаний різними мовами програмування – Асемблері, Сі, 
Яві, Паскалі, Бейсику тощо, як і будь-який літературний твір –  
українською, російською, англійською чи іншою мовами);
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– алгоритми, методи, ідеї, теорії, формули, використані 
при розробці комп’ютерної програми, додають їй риси науко-
вого твору, тобто галузеву належність до об’єктів авторського 
права;

– аудіовізуальні відображення, анімація і графіка, ство-
рювані комп’ютерною програмою, мають риси музичного  
(з текстом і без тексту), аудіовізуального, твору образотвор-
чого мистецтва, твору, виконаного способами, подібними до 
фотографії, художнього твору, що також дає підстави віднести 
їх до творів у галузі мистецтва.

Як бачимо, комп’ютерні програми мають як загальні риси, 
притаманні усім об’єктам авторського права, так і певні ознаки, 
характерні саме їм.

Саме тому дуже важливо приділяти особливу увагу належ-
ному оформленню прав на програмні продукти. Досить часто 
власники IT-компаній помилково вважають, що у випадку  
створення програмного забезпечення працівником, який 
працює за трудовим договором та отримує заробітну плату, 
немайнові права на створений продукт належатимуть лише 
компанії. Та це не зовсім так. Відповідно до ст. 429 Цивільного 
кодексу України, особисті немайнові права інтелектуальної 
власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудо-
вого договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт. 
У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові 
права інтелектуальної власності на такий об’єкт можуть нале-
жати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює праців-
ник. Немайнові права – це право особи називатись автором 
цієї програми, право вимагати нерозголошення свого автор-
ства, або ж право забороняти використовувати цю програму на 
шкоду його честі та гідності.

Отже, згідно українського законодавства, автором твору 
може бути виключно фізична особа. Згідно Закону: «особисті 
немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) 
іншим особам». Таким чином, автором комп’ютерної програми 
буде ІТ-спеціаліст, який створив програму, або її частковий 
алгоритм.

Слід відзначити, що на практиці виникає цілий ряд  
проблемних питань з приводу доведення цього права автор-
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ства. Незважаючи на існуючу в законодавстві презумпцію 
авторства, суди беруть до уваги лише документальні докази 
такого авторства.

Майнові права на IT-продукти дуже рідко належать самим 
авторам, оскільки пишуть комп’ютерні програми програмісти, 
а володіють майновими правами роботодавці або треті особи 
(замовники).

Використання майнових авторських прав на програмні 
продукти, а саме: публічне виконання, відтворення, переробка, 
поширення, здавання в найм і т. п., завжди вимагає укладення 
авторських договорів.

Навіть укладаючи такий договір, сторони часто забувають 
вказати вичерпний перелік переданих майнових прав, а це 
призводить до серйозних проблем при подальшому викорис-
танні програмних продуктів. Слід пам’ятати, що майнові права, 
не вказані в авторському договорі як відчужувані, вважаються 
непереданими.

Також дуже важливо документально оформляти пере-
дачу майнових прав на продукт у відносинах «працівник  
(автор) – роботодавець».

Відповідно до ст. 429 ЦК України, «Майнові права інтелек-
туальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконан-
ням трудового договору, належать працівникові, який створив 
цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він 
працює, спільно, якщо інше не встановлено договором». Таке 
твердження є підкріплене і Постановою Пленуму Верховного 
суду України № 5 від 4.06.2010р. «Про застосування судами 
норм законодавства у справах про захист авторського права 
і суміжних прав», де зокрема у п. 24 суд наголошує: «Якщо  
в трудовому або цивільно-правовому договорі між працівни-
ком і роботодавцем (юридичною або фізичною особою, де або 
в якої він працює) не передбачений інший порядок здійснення 
майнових прав на створений вказаний об’єкт, то вони мають 
спільні права як на отримання свідоцтва про реєстрацію автор-
ського права на твір, так і на використання такого об’єкта. 
Порядок здійснення майнових прав на такий об’єкт може бути 
врегульований цивільно-правовим договором.



374

В ч. 1 п. 35 постанови пленуму Вищого господарського суду 
України «Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних із 
захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р.  
№ 12 зазначено, якщо твір і/або об’єкт суміжного права створе-
ний (здійснений, вироблений) за службовим завданням робо-
тодавця та за його рахунок або в порядку виконання службових 
обов’язків, передбачених трудовим договором (контрактом), 
або за замовленням, то виключні майнові права на цей об’єкт 
інтелектуальної власності належать сторонам такого дого-
вору спільно, якщо інше не встановлено договором; при цьому 
особисті немайнові права не відчужуються і залишаються за 
авторами і виконавцями – фізичними особами.

Згідно з ч. 2. ст. 16 Закону України «Про авторське право  
і суміжні права» виключне майнове право на службовий твір 
належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим 
договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим догово-
ром між автором і роботодавцем. 

Отже, стаття 16 Закону прямо суперечить ст. 429 Цивільного 
кодексу. І суди на практиці дуже часто по різному застосовують 
правові норми. З одного боку – Закон «Про авторські і суміжні 
права» є спеціальним законом, що врегульовує ці відносини,  
а тому має пріоритет. З іншого боку ст. 429 Цивільного кодексу 
(який теж має силу закону), прийнята пізніше, а тому є нові-
шою в порівнянні з ст. 16.

Певну ясність в це питання було внесено з 1.09.2017р., 
відтоді як набула чинності Угода про асоціацію між Україною 
та Європейським співтовариством. Зокрема, інтелектуаль-
ній власності там присвячено чи не найбільше уваги. Угода як 
міжнародний документ є частиною національного законодав-
ства. А тому, її норми є нормами прямої дії і мають силу закону.

Оскількі міжнародні договори мають пріоритет в порів-
нянні з простими Законами, то при суперечності нормативних 
актів слід керуватись міжнародними договорами та угодами.

Стаття 181 розділу 9 Угоди вказує: «якщо комп’ютерна 
програма створюється найманим працівником на виконання 
своїх трудових обов’язків або відповідно до вказівок робото-
давця, то роботодавцю належать усі виключні майнові права 
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на створену таким чином комп’ютерну програму, якщо інше не 
передбачено контрактом».

Таким чином, майнові права за загальним правилом 
мали б належати роботодавцю (якщо між програмістом та 
ІТ-компанією існують трудові відносини).

На сьогоднішній день роботодавці не приділяють належної 
уваги правильному оформленню майнових прав на програмні 
продукти, вважаючи, що все, що працівник створив, належить 
роботодавцю де-факто. Це створює безліч проблем в подаль-
шому використанні продуктів і призводить до численних судо-
вих процесів.

Права на твори та/або об’єкти суміжних прав, створені поза 
рамками трудового договору або службового завдання, замов-
лення, не можуть вважатися переданими роботодавцеві на 
підставі закону. 

Рамки службового завдання в разі виникнення спору визна-
чаються з урахуванням як змісту трудового договору (контр-
акту), так і інших документів, що визначають обсяг службових 
обов’язків працівника (посадових інструкцій, наказів, розпоря-
джень, службових записок і т. д.).

Таким чином, роботодавцям варто пам’ятати, що дуже 
важливо оформляти з працівниками необхідні документи для 
володіння всіма майновими правами на програмні продукти.
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ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП  
ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:  

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

Закон України «Про доступ до публічної інформації»  
(далі – Закон), встановлюючи право кожного на доступ до 
інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації та 
інформації, що становить суспільний інтерес, логічно закріп-
лює і низку гарантій реалізації цього права [1]. Гарантія (від 
франц. garantie – порука, забезпечення) – умови, що забезпе-
чують успіх чого-небудь; зобов’язання в чому-небудь [2, с. 29]. 
Тобто, спираючись на подане визначення, саме передбачені 
законом гарантії мають давати впевненість у тому, що надане 
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людині право (в нашому випадку на доступ до публічної інфор-
мації) не залишиться таким лише на папері, а буде здійснено 
на практиці, реалізовано у передбачений законом спосіб. Це 
у свою чергу дозволить досягти іншої важливої для демокра-
тичної держави і суспільства мети – прозорості та відкритості 
діяльності суб’єктів владних повноважень. Розглянемо кожну 
зі встановлених Законом гарантій на предмет ефективності 
забезпечення цього права.

По-перше, законодавець вважає, що право на доступ до 
публічної інформації гарантується обов’язком розпоряд-
ників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, 
крім випадків, передбачених законом. Наразі право людини 
на доступ до публічної інформації та кореспондуючий йому 
обов’язок відповідного суб’єкта цю інформацію надати є нічим 
іншим, як змістом відповідних інформаційних правовідносин, 
але ніяк не гарантією. Наявність в законі цього обов’язку сама 
по собі не гарантує реалізацію права, як не гарантує дотри-
мання цього ж обов’язку. Це радше засіб реалізації права, але 
ніяк не гарантія.

По-друге, на думку законодавця, визначення розпорядни-
ком інформації спеціальних структурних підрозділів або поса-
дових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ 
до публічної інформації, якою він володіє, також є гарантією, 
що зацікавлена особа отримає потрібну йому публічну інфор-
мацію. Як і у попередньому випадку, сам факт наявності відпо-
відного підрозділу чи посадової особи, не гарантує реалізацію 
права, а робить її організацію більш зручною, зрозумілою та 
чіткою, дає можливість уникнути дублювання повноважень  
в рамках одного органу. Маючи бажання, надати публічну 
інформацію запитувачу можна і без спеціальних підрозді-
лів. Тож, вважаємо, що називати наведені вище приписи щодо 
структурної побудови розпорядників публічної інформації 
гарантією забезпечення права на доступ до публічної інформа-
ції, було би принаймні наївно.

По-третє, максимальне спрощення процедури подання 
запиту та отримання інформації є наступною гарантією 
реалізації права на доступ до публічної інформації, виходячи  
з положень однойменного Закону. Спрощення процедури, на 
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нашу думку, розширює коло осіб, які можуть скористатися 
таким правом, тобто звернутися до розпорядника, написавши 
нескладний запит. Однак таке спрощення жодним чином не 
гарантує отримання потрібної інформації, не мотивує розпо-
рядника її надати, тобто власне забезпечити реалізацію такого 
права. Виходячи з логіки законодавця, ті права, реалізація 
яких є складною (наприклад, право на безоплатну передачу 
громадянам земельних ділянок із земель державної або кому-
нальної власності відповідно до Земельного кодексу України),  
є негарантованими?

По-четверте, Законом передбачено доступ до засідань 
колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випад-
ків, передбачених законодавством. Це положення можна було 
би вважати за гарантію, якби не фактично безмежні можли-
вості щодо обмеження такого доступу (узяти хоча б актуальні 
останнім часом випадки, пов’язані з боротьбою із поширенням 
COVID-19).

По-п’яте, здійснення парламентського, громадського та 
державного контролю за дотриманням прав на доступ до 
публічної інформації є однією з реально діючих та ефективних 
гарантій, на відміну від наведених вище. Так, можна особливо 
відзначити дієвість контролю Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, за допомогою якого усувається велика 
кількість порушень інформаційних прав людини взагалі та 
права на доступ до публічної інформації зокрема. Конкретні 
цифри та показники діяльності зазначено в Щорічній доповіді 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про 
стан додержання та захист прав і свобод людини і громадянина 
в Україні [3].

По-шосте, юридична відповідальність за порушення зако-
нодавства про доступ до публічної інформації, на наш погляд, 
є другою реальною гарантією забезпечення права на доступ до 
цієї інформації. Кодекс України про адміністративні правопору-
шення (далі – КУпАП) у ст. 212–3 «Порушення права на інфор-
мацію та права на звернення» визнає протиправним та вста-
новлює конкретні адміністративні стягнення за порушення 
низки законів, в тому числі й Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» [4]. Разом із тим статистика свідчить про 
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дуже маленький відсоток посадових осіб – порушників зазна-
ченого Закону, які притягуються до адміністративної відпо-
відальності. Так, щодо порушення положень Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» протягом 2020 року до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надій-
шло 3613 повідомлень про порушення права громадян на 
доступ до інформації, складено лише 185 протоколів про адмі-
ністративні правопорушення за ч. 1 та 2 ст. 212–3 КУпАП [3],  
і далеко не всі з них піддавалися стягненням.

В переліку гарантій забезпечення права на доступ до публіч-
ної інформації чомусь відсутня універсальна та найбільш ефек-
тивна гарантія – оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації. Варто відзначити, що Закон не 
залишив поза увагою цей інструмент, закріпивши його в окре-
мому розділі, однак до і без того скудного переліку гарантій він 
чомусь не потрапив. 

Наостанок висловимо припущення, що далеко не ідеальна 
ситуація з реалізацією права на доступ до публічної інформа-
ції в Україні склалася в тому числі через дуже непереконливі 
гарантії такого права, над якими законодавцю потрібно ще 
працювати. Адже вони мають не лише значитися у законодав-
чому списку гарантій, а реально мотивувати посадових осіб до 
виконання своїх обов’язків, докладання зусиль задля реаліза-
ції цього інформаційного права, причому не важливо, будучи  
в якості кнута чи пряника.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ  
СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ  

В ІНТЕРНЕТІ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ

Інтернет останнім часом став основним способом для вира-
ження поглядів громадян, особливо з огляду на обмеження, 
пов’язані із запобіганням поширенню Covid-19. Переважно 
такими майданчиками виступають соціальні мережі (Facebook, 
Instagram, TikTok тощо), платформи як YouTube, що дозволяють 
самостійно завантажувати відео, сайти новин, на яких можна 
залишати коментарі. 

Свободу вираження поглядів гарантує ст. 10 Конвенції про 
захист прав людини та основних свобод (далі – Конвенція),  
у якій розкривається зміст права на свободу вираження 
поглядів та встановлюються підстави легітимних обмежень 
зазначеного права [1]. Вирішуючи питання про наявність  
у справі порушення статті 10 Конвенції, ЄСПЛ визначає: закон-
ність обмежень, легітимну мету, заради якої застосовувалося 
обмеження, та необхідність цих обмежень у демократич-
ному суспільстві [2]. Право на свободу вираження поглядів 
не можна розглядати у відриві від права, закріпленого стат-
тею 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного 
життя). ЄСПЛ сформулював критерії допустимості втручання  
у приватне життя, що забезпечують баланс між цими правами: 
внесок публікації в дискусію, яка становить загальний інтерес; 
наскільки відомим є фігурант публікації, та якою є тема публі-
кації; попередня поведінка фігуранта публікації; метод отри-
мання інформації та її достовірність; зміст, форма та наслідки 
публікації; суворість застосованої санкції [3, с. 40].

Розглянемо декілька справ з практики ЄСПЛ, у яких поста-
вало питання відповідальності власників чи адміністрато-
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рів сайту за інформацію, яку розміщували треті особи. Велике 
значення у цьому контексті мало рішення у справі Delfi AS 
v Estonia, у якому було визначено критерії відповідальності 
посередників за контент, розміщений третіми сторонами. 
У §§ 115–116 свого рішення Суд чітко розмежував обов’язки 
та відповідальності для: 1) інформаційних Інтернет-порталів, 
які на комерційній основі публікують свої власні інформаційні 
статті та запрошують читачів додавати до них свої коментарі; 
2) інших форумів у мережі Інтернет, на яких може відбуватися 
поширення коментарів третіх осіб. До другого виду відне-
сені дискусійні Інтернет-форуми, електронні дошки оголо-
шень, соціальні медіа-платформи, на яких відсутній контент 
від власника платформи і немає модерації дискусії, а займа-
тися веб-сайтом або блогом як хобі може приватна особа [4]. 
Аналогічний підхід був застосований і під час розгляду справи 
Pihl v. Sweden, в якому заявник хотів притягнути до відпові-
дальності організацію, відповідальну за блог, де було опублі-
ковано наклепницький коментар про належність заявника 
до нацистської партії. Суд вважав заяву необґрунтованою  
з огляду на те, що блог вівся невеликою неприбутковою орга-
нізацією, яка відразу ж після звернення видалила публікацію 
та опублікувала відповідні вибачення, а коментарі не вислов-
лювали ненависть або заклики до насильства [6]. Якщо моде-
рація дискусії на сайті здійснюється належним чином (наклепи  
і образи видаляються після звернення), проте окремі комен-
тарі виражаються в образливій чи вульгарній формі, але при 
цьому не набувають форми мови ненависті, то підстав для 
відповідальності адміністраторів сайта немає (Справа MTE & 
Index.Hu Zrt v. Hungary) [5]. 

У нещодавньому рішенні у справі Sanchez v. France ЄСПЛ 
відійшов від правил встановлених у справі Delfi AS v. Estonia. 
Суть справи полягала в тому, що заявник у 2011 році опублі-
кував на своїй публічній сторінці у Facebook іронічний пост із 
критикою опонента на виборах, проте кілька коментаторів 
залишили образливі коментарі у бік мусульманської громади 
міста. Автор поста та один із коментаторів були оштра-
фовані за акт розпалювання ненависті або насильства по  
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відношенню до групи людей. Пан Sanchez не погодився з тим, 
що його притягнули до відповідальності за те, що він не вида-
лив одразу коментарі, зроблені третіми особами, а також запе-
речував наявність закликів до дискримінації, стверджуючи, що 
свобода вираження поглядів дозволяє висловлювати мірку-
вання про негативні зміни у місті Нім у зв’язку із збільшенням 
у місті кількості вихідців із Північної Африки. Суд, застосову-
ючи трискладовий тест, встановив, що притягнення до відпо-
відальності заявника за не видалення коментарів, не порушу-
вало Конвенцію. Не зважаючи на те, що свобода вираження 
думок є дуже важливою, проте політики у своїх заявах повинні 
уникати поширення заяв, що можуть розпалювати ненависть. 
Суд погодився з висновком національних судів про те, що автор 
сторінки, відкриваючи її для коментарів, не міг ігнорувати, 
що будуть опубліковані суперечливі коментарі політичного 
змісту, моніторинг яких він мав забезпечити [7]. 

У справі Kilin v. Russia Суд встановив відсутність пору-
шення статті 10 Конвенції стосовно засудження користувача 
Інтернету за розповсюдження у соціальній мережі ВК уривку 
із документального фільму про проблему неонацизму у Росії. 
Фрагмент набув самостійного значення, бо містив заклики до 
насильства та розпалювання ненависті між росіянами та азер-
байджанцями, тому Суд, розглянувши матеріали справи визна-
чив, що обмеження права на свободу вираження поглядів було 
обґрунтованим, а кримінальне переслідування заявника було 
спрямоване на запобігання заворушенням та злочинам, а також 
на захист гідності людей неросійської, зокрема, азербайджан-
ської національності. Саме расистський характер матеріалу та 
відсутність будь-яких коментарів до такого змісту, на думку 
Суду, не дає підстав для виправдання поведінки заявника [8]. 

У справі Balaskas v. Greece не менш цікава фабула – журналіст 
опублікував статтю із критикою директора місцевої школи за 
його публікацію в особистому блозі, вказуючи на його неона-
цистські погляди. Директор ініціював кримінальне пересліду-
вання журналіста за наклеп і суд визнав його винним у нане-
сенні образи через медіа. Національні суди визначили, що 
висловлювання заявника не були необхідними, однак ЄСПЛ 
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зробив висновок, що не було встановлено балансу між правом 
на свободу вираження поглядів та правом на захист репутації. 
Суд звернув увагу на те, що директор є державним службов-
цем і неодноразово висловлював погляди з політичних питань 
у своєму блозі, отже, погоджувався із громадським контро-
лем та потенційною критикою журналістів. Порушення ст. 10 
Конвенції Суд визначив, виходячи з того, що кримінальне пере-
слідування в даному випадку не було необхідним у демокра-
тичному суспільстві [9]. 

Обставини справи Melike v. Turkey важливо проаналізувати 
для визначення меж свободи вираження поглядів у соціаль-
них мережах. Справа стосувалася звільнення співробітниці 
(працювала прибиральницею) Міністерства з питань націо-
нальної освіти за те, що вона натиснула кнопку «Подобається» 
щодо різних публікацій, розміщених третьою особою у соціаль-
ній мережі Facebook. Органи державної влади вважали, що такі 
публікації, можуть порушити мир і спокій на робочому місці, 
оскільки за змістом постів вчителі вчиняли зґвалтування, 
висували звинувачення на адресу політичних лідерів і мали 
зв’язки з політичними партіями. Після дисциплінарного прова-
дження заявницю було звільнено. Національний суд вирішив, 
що дії заявниці не підпадали під свободу вираження поглядів, 
однак ЄСПЛ встановив, що йдеться про питання, що станов-
лять загальний інтерес; заявниця не була державним служ-
бовцем; спірний контент не охопив дуже велику аудиторію;  
а враховуючи характер посади, активність заявниці  
в соціальній мережі не могла мати значний вплив на учнів, 
батьків, вчителів та інших працівників. У результаті ЄСПЛ 
вирішив, що обмеження права заявниці на свободу вираження 
думок не було пропорційно до легітимної мети, таким чином 
було порушено статтю 10 Конвенції [10].

Підсумовуючи, можна зазначити, що свобода вираження 
поглядів в Інтернеті як і вираження їх в інший спосіб не вклю-
чає право публікувати висловлювання що закликають до 
насильства або розпалюють ненависть. З огляду на анонім-
ність публікацій в Інтернеті деяких публікацій саме власник 
сайту чи блогер несуть відповідальність за зміст, у тому числі  
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і коментарів третіх осіб, тому необхідно забезпечити належну 
модерацію будь-якої публічної дискусії та не допускати публі-
кації таких висловлювань. Поширення у соціальній мережі 
навіть у форматі «для друзів» інформації, що закликає до 
насильства, не може вважатися свободою вираження поглядів. 

У питанні визначення балансу права на свободу вираження 
поглядів та права на повагу до приватного життя, для публі-
кацій в Інтернеті ЄСПЛ застосовує розроблені раніше критерії 
допустимості втручання у приватне життя. Здійснюючи публі-
кацію матеріалів в Інтернеті, користувач може стати об’єктом 
критики і чим більша публічність автора публікації, тим більше 
суспільне значення може мати обговорення цих публікацій та 
вірогідніше висловлювання оціночних суджень. Для визна-
чення, чи відбулося порушення Конвенції, у разі підтримки чи 
поширення спірної у цьому контексті публікації в соціальній 
мережі необхідно оцінювати зміст, форму та наслідки, які ство-
рюють такі дії.
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БЛОКЧЕЙН ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ  
У ЗАХИСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

В наш час важко уявити суспільство без інформаційних 
технологій, які потрапили у всі частини нашої життя, тепер 
навіть свій паспорт можна використовувати в електричному 
виді та взаємодіяти з органами державної влади, в таку годину 
дуже важливо мати навички для взаємодії з інформаційними 
технологіями. Як заначає професор Василенко М. Д. в основі 
цифрової грамотності лежать відповідні цифрові компетенції 
та цифрові навички, що формує розуміння роботи та обмежень 
на різних технологічних платформах, серед яких можна виді-
лити ті, що працюють на принципах: розподіленого регістру 
(blockchain та ін.), Інтернет речей (Internet of Things) , штучний 
інтелект та машинне навчання (artificial intelligence), хмарні 
сервіси та обчислення (cloud computing), «розумні» комплекси 
та пристрої (Smart Everything), аналітичні бази великих даних 
(Big Data) [4]. Досі цікавою є технологія блокчейну, ми розбе-
ремо чи можна використовувати цю технологію не тільки для 
транзакцій цифрової валюти, а для збереження цінної інформа-
ції та захисту від кібертерористичних нападів. По перше треба 
зазначити що Blockchain – це децентралізована система збері-
гання даних або цифровий реєстр транзакцій, угод, контрактів 
яка складається з набору записів. Головна відмінність і неза-
перечна перевага – те, що цей реєстр не зберігається в одному 
місці, він розподілений серед кількох сотень і навіть тисяч 
комп’ютерів у всьому світі. Будь який користувач цієї мережі 
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може мати вільний доступ до актуальної версії реєестру, що 
робить його прозорим абсолютно для всіх учасників [1].

Основою технології блокчейну є те, що у кожного користу-
вача інформаційної бази даних яка заснована на блокчейні є її 
повна копія. Після кожного зміни даних в інформаційну базу, 
дані синхронізуються на всіх пристроях які підключені до бази. 
Таким чином немає єдиного джерела інформації яка контролює 
всю систему. Технологія блокчейну децентралізує, хеширує та 
зашифровує дані. Особливістю технології блокчейн є те, що за 
допомогою транзакцій інформації між пристроями інформа-
ційної бази вона вписує інформацію про транзакцію безпово-
ротно, що дає змогу гарантувати надійність збереження інфор-
мації. Чим більше пристроїв підключено до інформаційної бази 
на технології блокчейн, тим більше вона стає міцнішою та 
захищеною від хакерських атак.

Однак у цієї системи є певні недоліки, наприклад розкриття 
конфеденційної інформації, тобто те, що інформацію немож-
ливо змінити, не означає, що її неможливо викрасти. Також 
негативним фактором є довга година запису інформації в базу 
через велику кількість пристроїв, на яких синхронізується 
інформація. Необхідно також зазначити про людський фактор, 
якщо в інформаційну базу зайде недостровірна інформація 
буде дуже складно її виправити.

Вже багато країн використовують технологію блокчейну  
у своїй праці, наприклад такі країни як Швеція, США, ОАЄ, 
Японія працюють над впровадженням цієї технології для 
реєстрації земельних та майнових прав, а в Естонії з 2015 року 
діє система нотаріальних послуг, яка використовує блокчейн 
технологію, у 2018 році у США у Вірджинії пройшли перші 
вибори із застосуванням блокчейну.

Якщо уявити, що державні системи будуть працювати на 
технології блокчейну, то стає зрозумілим корисні властивості 
цієї технології. Якщо хакери зможуть зламати носії інфрома-
ції на яких є важлива інформація, не буде ризиків остаточної 
їх втрати тому що інформаційна база автоматично виправить 
всі помилкові та неправдиві дані, а також надасть можли-
вість відновити інформаційну базу до первозданного стану. 
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Наприклад таку інформаційну систему як «ДІЯ» можна було  
б захистити за допомогою блокчейну, це дало б змогу не зазна-
вати нападів на неї від інтернет-шахраїв, а також виклю-
чити можливість змінювати інформацію в «ДІЇ» сторонніми 
особами. Як зазначає Бойко В. Д. Система заснована на вико-
ристанні блокчейнів не вимагатиме дорогої та ненадійної 
системи квітування каналу зв’язку, буде пред’являти міні-
мальні вимоги до інфраструктури замовника [3]. Також ціка-
вою є ідею змінити систему судоустрою, а саме змінити алго-
ритм Єдиної судово інформаційно-телекомунікаційної системи 
на технологію блокчейн, за допомогою цього ми могли б вилу-
чити будь-яку можливість змінити інформацію в системі доку-
ментообігу суду, а у сфері освіти було б виключено будь-яку 
підробку сертефікатів та дипломів.

Отже технологія блокчейну може бути впроваджена  
у велику кількість громадських відносин і що найважливіше  
у сефру громадського управління. Як зазначає О. С. Балан 
запровадження блокчейн-технології у сфері публичного управ-
ління України допоможе збільшити довіру до органів публіч-
ної влади, надавати високоякісні державні послуги, зменшити 
рівень корупції та бюрократії, захистити дані від пошкодження 
чи крадіжки, а також скоротити ризики підробки даних, і тим 
самим зробити великий крок у протидії кіберзагроз [2]. Ми 
вважаємо що незважаючи на недоліки технології блокчейну 
вона може посісти важливе місце в інформаційному просторі 
нашого суспільства.
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SOCIO-CULTURAL FACTORS IN THE PROCESS  
OF JUSTICE SYSTEM REFORMING  

IN THE DIRECTION OF APPROXIMATION  
TO EUROPEAN STANDARDS

There were many reforms concerning justice system in Ukraine 
last years. Legal relations are developing rapidly and without regard 
to territories and jurisdictions, in the context of globalization and, 
consequently, global «international communication». The matter of 
the child rights and child participation in decision making processes 
is the one of issue which in the focus now. The EU strategy on the 
rights of the child (2021–24) was adopted on 24th of March 2021. It 
contains a set of measures for the EU to implement, addressing among 
others the rights of the most vulnerable children, children’s rights in 
the digital age and the promotion of child-friendly justice. Ukraine 
has started going toward reforms of justice system which would be 
responded to the requirements of child-friendly justice standards. 

The case of Kurochkin v. Ukraine (app. № 42276/08), decided on 
20 May 2010, is illustrative for understanding the importance of the 
implementation of international standards of child-friendly justice. 
In the case the national courts annulled the applicant’s adoption, 
despite the fact that in court the adopted boy had expressed a wish 
to remain with his adoptive father, just as the adoptive father had 
refused to annul the adoption [1]. The national courts has ignored 
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the opinion father and his son, didn’t use the principle of the best 
child interest and violated the Convention of Human Rights. The 
decision points to a number of problems that exist in civil proceed-
ings, in those cases in which children are involved. These problems 
are mainly due to the fact that children are not perceived as subjects 
of law and participants in the case due to their age and lack (inad-
equacy) capacity.

UN Convention on the Rights of the Child 1989, the Convention 
on the Civil Aspects of International Child Abduction, the European 
Convention on the Rights of the Child, and more. On the basis of 
the Convention on the Rights of the Child, the Guidelines of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on Child-Friendly 
Justice (hereinafter the Guidelines, were developed and adopted on 
17 November 2010) set out a list of child-friendly justice standards.

The Guidelines are structured in a hierarchical three-member 
system: fundamental standards, general elements of child-friendly 
justice, and elements of child-friendly justice at different stages of 
the proceedings (before trial, after trial, after trial). European as 
international standards, as well as the principles of national civil 
procedure, perform one important function – they affect the content 
of the system, give the system a new quality, although the system of 
principles of civil national justice and the system of international 
standards should not be equated [2]. It is impossible to draw a clear 
line between European standards and national civil process prin-
ciples. Quite often there is a transformation of European standards  
into the principles of national justice. The system of international 
standards for child-friendly justice proposed in the Guidelines 
should be considered as a system of tools to implement the basic 
principle – justice should perceive the child as a subject of law and 
take into account the age, psychological, behavioral and other char-
acteristics of such a subject. Thus, the principle is one – justice 
should be child-friendly, and the implementation and enforcement 
of this principle (standard) is carried out from the formulation of 
general or fundamental principles to specific rules of conduct.  
The fundamental principles of child-friendly justice include parti-
cipation, the best interests of the child, dignity, protection against 
discrimination, and the rule of law.
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However, achieving compliance with norms and standards of the 
EU is perceived through local historical, cultural and political filters 
[3, p. 6]. On the issue of criminal justice and juvenile justice, Muncie 
rightly noted that they continue to function in a way that is specific 
to local conditions and cultural contexts and reflects the goals of 
individual politicians and programs [4]. All programs and measures 
developed in fulfillment of international obligations and the imple-
mentation of international agreements, in any case, go through the 
stage of «nationalization» of the provisions. Standards and rules 
defined by international documents are adapted and transformed 
through a range of cultural, religious, political ideas, traditions and 
values   of each state.

Another important point in the «adaptation» of international 
standards in the field of justice and human rights is the feeling that 
international standards are perceived as foreign rules. For example, 
in international civil proceedings, the Lex fori has a de facto monop-
oly on the settlement of procedural legal relations. In other words, 
procedural issues traditionally belong to the sphere of Lex fori. The 
national court applies its own rules and procedures to determine 
the procedure for considering and resolving a dispute. Here, too, 
ethnocentrism must manifest itself (albeit in a slightly different 
aspect than in private international law). Judges are imbued with 
the concepts and values   of the legal order to which they belong, 
and this affects the very way of formulating the content and subject 
matter of the dispute to be resolved, as well as the content of the 
decision to be made [5, 6]. Therefore, the implementation of inter-
national standards in the rules of domestic law will be perceived 
more easily, the feeling of alienation will be lost. 

Conclusion. It is necessary to implant the relevant rules in 
national legislation in the process toward rapprochement national 
justice system to European standards of justice to reduce resis-
tance to reform. However, it is important to always focus on the  
experience of others countries and the analysis of the situation 
from an autonomous angle, as the national vision will always differ 
from the international one. The special educational programs and 
courses will help to facilitate the implementation of European stan-
dards in the field of justice and to properly understand the changes 
that are taking place.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Ділова репутація є одним із основних немайнових благ як 
фізичної так і юридичної особи. Вона безпосередньо впливає 
на конкурентоспроможність бізнесу. Позитивна ділова репута-
ція має вирішальне значення в сучасному середовищі та дозво-
ляє розширювати ділову мережу, залучати нових клієнтів та 
висококваліфікованих кадрів. 

В юридичній науці поняття ділової репутації не має конкрет-
ного визначення. Відсутність єдиного підходу до визна-
чення цього терміну пов’язано з різноманітністю сфер його  
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використання [1]. Крім того, це поняття має досить широкий 
перелік синонімів, серед яких вирізняють «імідж», «репута-
ція», «бренд» «престиж», «репутаційний капітал», «реноме», 
«гудвіл» та ін.

Відповідно п.4 Постанови Пленуму ВСУ від 27.02.2009  
№ 1 «Про судову практику у справах про захист гідності, честі 
фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридич-
ної особи» під діловою репутацією юридичної особи, у тому 
числі підприємницьких товариств, фізичних осіб-підприєм-
ців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб, розуміється оцінка їх 
підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяль-
ності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин 
(гудвіл) [2]. 

Здобути авторитет та репутацію надійної організації потре-
бує багато зусиль та часу. Проте зберегти її часом набагато 
складніше. «Гарна репутація важливіша, ніж чиста сорочка. 
Сорочку можна випрати, репутацію – ніколи» (А. Нобель). 
Досить часто виникають ситуації, які негативно впливають 
на репутацію компанії. Через швидкість передачі інформації  
в сучасних умовах, практично неможливо запровадити активні 
заходи для попередження та швидкого реагування, отже вини-
кає необхідність захисту ділової репутації. 

«Ділова репутація» входить до переліку особистих немай-
нових благ, які охороняються цивільним законодавством  
(ст. 201 Цивільного кодексу України – далі ЦКУ). Право на недо-
торканність ділової репутації має як фізична (ст. 299 ЦКУ), так 
і юридична особа (ст. 94 ЦКУ) [3]. 

Стаття 34 Конституції гарантує право на свободу думки 
і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.  
З іншого боку ст. 68 Конституції містить припис, відповідно 
до якого кожен зобов’язаний неухильно додержуватися 
Конституції України та законів України, не посягати на права 
і свободи, честь і гідність інших людей [4]. Таким чином, праву 
на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів 
і переконань відповідає обов’язок не поширювати про особу 
недостовірну інформацію та таку, що ганьбить її гідність, честь 
чи ділову репутацію. 
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Відповідно до ч.3 ст. 277 ЦКУ України, недостовірною вважа-
ється негативна інформація, що поширена про особу [3]. Інше 
роз’яснення поняття «недостовірної інформації» міститься 
у ч. 5 п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 
27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про захист 
гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації 
фізичної та юридичної особи». Так, недостовірною вважається 
інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправ-
диво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існу-
вало взагалі або які існували, але відомості про них не відпові-
дають дійсності (неповні або перекручені) [2].

Судова практика, у тому числі й ЄСПЛ у справах щодо захисту 
честі, гідності та ділової репутації розмежовує два види інфор-
мації – оціночні судження та фактичні твердження. 

Відповідно до частини другої статті 30 Закону України 
«Про інформацію» оціночними судженнями, за винятком 
наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, 
критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть 
бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема  
з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів 
(вживання гіпербол, алегорій, сатири)[5]. Оціночні судження 
не підлягають спростуванню та їх правдивість не доводиться.

Судження – це те саме, що й думка, висловлення. Воно являє 
собою розумовий акт, що має оціночний характер та виражає 
ставлення того, хто говорить, до змісту висловленої думки  
і напряму, пов’язаними із такими психологічними станами, як 
віра, впевненість чи сумнів. Оцінити правдивість чи правиль-
ність судження будь-яким шляхом неможливо, а тому воно не 
входить до предмета судового доказування. Фактичне твер-
дження – це логічна побудова та викладення певного факту чи 
групи фактів. Факт – це явище об’єктивної дійсності, конкретні 
життєві обставини, які склалися у певному місці та часі за 
певних умов. Враховуючи те, що факт, сам по собі, є категорією 
об’єктивною, незалежною від думок та поглядів сторонніх осіб, 
то його відповідність дійсності може бути перевірена та вста-
новлена судом [6].

Статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод передбачено, що кожен має право на свободу 
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вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися 
своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без 
втручання органів державної влади і незалежно від кордо-
нів. Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав 
людини свобода вираження поглядів є однією з важливих засад 
демократичного суспільства та однією з базових умов прогресу 
суспільства в цілому та самореалізації кожної окремої особи. 
Відповідно до пункту 2 статті 10 Конвенції вона стосується не 
тільки «інформації» чи «ідей», які сприймаються зі схваленням 
чи розглядаються як необразливі або нейтральні, але й тих, які 
можуть ображати, шокувати чи непокоїти.

Наявність фактів може бути продемонстровано, достовір-
ність оціночних суджень не піддається доведенню. Вимогу 
доводити достовірність оціночних суджень неможливо вико-
нати, вона порушує свободу думки як таку. Проте навіть 
оціночне судження може бути надмірним, якщо воно не має 
під собою фактичних підстав (Jerusalem v. Austria, no. 26958/95,  
n. 43, ECHR 2001–11) [7].

У цьому контексті цікавою є справа № 209/4925/13-ц [8].  
У лютому 2017 року Державний концерн «Укроборонпром» 
звернувся до суду з позовом про захист ділової репутації та 
спростування недостовірної інформації. Обставини справи 
полягали у поширенні на сторінці соціальної мережі «Facebook» 
особою – відповідачем недостовірної за словами позивача 
інформації про ДК «Укроборонпром». Розглянувши касаційну 
скаргу, Верховний Суд дійшов висновку, що суди першої та 
апеляційної інстанції зробили обґрунтований висновок, що 
поширені про позивача висловлювання не містять фактичних 
даних щодо певних подій, а є реалізацією права відповідача на 
вільне висловлювання своїх поглядів і є оціночними суджен-
нями, які не підлягають спростуванню. Судами враховано, що 
підвищену увагу громадян до діяльності товариства не можна 
розцінювати як прагнення завдати шкоди діловій репутації 
позивача та принизити її. Суд касаційної інстанції вважає, що 
висновки судів відповідають вимогам закону та не суперечать 
обставинам, що мають значення для справи, судами правильно 
застосовано закон, який підлягав до застосування, тому підстав 
для скасування судових рішень немає.
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У багатьох випадках достатньо важко віднайти межу 
фактичними даними та оціночними судженнями. Позиція 
ЄСПЛ полягає у тому, що ключовою відмінністю фактів від 
оціночних суджень є те, що останні жодним чином немож-
ливо ані підтвердити, ані спростувати. Проте, факт може пере-
творитись в оціночне судження за допомогою декількох слів. 
Крім того, інформація, яка оцінюється юридичною особою як 
недостовірна у різних її частинах може містити як оціночні 
судження, так і фактичні твердження. Позитивне вирішення 
справи залежить від правильного обрання способу захисту, та 
від того, наскільки враховані правові позиції Верховного Суду. 
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Фіткаленко Оксана Михайлівна 
слідча відділення № 1  

Слідчого відділу Березівського району районного відділу поліції ГУНП  
в Одеській області

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ: 
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  

З ПРАВ ЛЮДИНИ ПЛАЦЕБО ДЛЯ УКРАЇНИ

Інформація завжди була частиною життя суспільства, так 
само важливим було і залишається питання інформаційної 
безпеки. В умовах інформаційного суспільства така безпека 
стоїть особливо гостро, так як сучасні реалії розвитку інформа-
ційних відносин мають на увазі широке використання і високу 
цінність інформації, а значить величезний потік інформації, 
що передається. Звісно, що частково вже сформовані методи 
захисту інформації на державному рівні, також продовжується 
постійне їх вдосконалення, слідуючи новим технологія та 
способам захисту прав людини. 

З розвитком мережі Інтернет сфера приватності зазнає 
значних втручань, несумісних зі ст. 8 Європейської конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод  
(далі – Конвенція). Багато інформаційних продуктів у глобаль-
ній мережі широко використовують фото-, відео- та аудіокон-
тент. Однак користувачі та власники сайтів забувають, що 
концепція приватного життя включає елементи, що стосу-
ються права особи на своє зображення (Шачча проти Італії, 
Sciacca v. Italy, № 50774/99, § 29).

Посилення впливу Інтернету та доступність інформації 
для неповнолітніх змушує держави вводити деякі обмеження 
права на передачу інформації. Ці обмеження є необхідними  
в демократичному суспільстві та мають законну мету, передба-
чену § 2 ст. 8 Конвенції, а саме захист здоров’я та моралі, захист 
прав і свобод інших осіб.

Так, у своїх рішеннях ЄСПЛ, незважаючи на те, що свобода 
вираження поглядів та конфіденційність передачі інформації 
є найважливішими вимогами, а користувачі засобів телеко-
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мунікацій та послуг Інтернет повинні бути впевнені, що їхня 
приватна сфера і свобода вираження думки гарантовані, така 
гарантія не може бути абсолютною та повинна час від часу 
поступатися іншим правомірним вимогам, таким як запобі-
гання заворушенням чи злочинам або захист прав і свобод 
інших осіб (К.Ю. проти Фінляндії, KU v. Finland, рішення від 
02.12.2008 р., № 2872/02).

У практиці Суду говориться, що преса не повинна переда-
вати деталі особистого чи сімейного життя особи, які, незва-
жаючи на наявність їх у мережі Інтернет, не входять у сферу 
суспільних або політичних дискусій щодо суспільно значущих 
питань (Олексій Овчинніков проти Росії, Aleksey Ovchinnikovv. 
Russia, рішення від 17.09.2010 р., № 9807/02, § 51).

Можна стверджувати, що вираження власних поглядів через 
мереж інтернет найбільш зручний та доступницй спосіб, саме 
тому, ця сфера вважається однією із тих, яка зазнає найбільшу 
кількість правопорушень. 

ЄСПЛ достатньо швидко реагє на будь які порушення  
у інформаційні сфері, та звісно вони не є досконалими та 
завжди дієвими. Але тим не менш про свою безпеку в інфор-
маційній сфері треба подбати кожному, і тоді держава подбає 
про нас.
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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН  
ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ: 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Право на інформацію є одним із фундаментальних 
прав людини, яке закріплене як на міжнародному (ст. 19 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 10 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) 
[1; 2], так і на національному (ст. 34 Конституції України) 
рівнях.

Так, одним із основних правових механізмів реалізації 
громадянами права на інформацію є звернення.

Зокрема ст. 40 Конституції України передбачено: «Усі мають 
право направляти індивідуальні чи колективні письмові звер-
нення або особисто звертатися до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та посадових і службових 
осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк». 

Забезпечення всебічного та повного розгляду звернень 
громадян, своєчасне вирішення порушених у них питань, 
захист законних прав та інтересів громадян залишаються 
одним із основних завдань органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. 

Основним нормативно-правовим актом, який регулює 
порядок реалізації права на звернення є Закон України «Про 
звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР  
(далі – Закон), яким врегульовано питання практичної реалі-
зації громадянами України наданого їм Конституцією України 
права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян 
відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяль-
ності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових 
осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує грома-
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дянам України можливості для участі в управлінні державними 
і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи 
органів державної влади і місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для 
відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх 
у разі порушення [4].

На підставі аналізу діяльності Вінницького міського суду 
Вінницької області та Вінницького апеляційного суду можна 
виділити наступні проблеми, що виникають при реалізації 
права громадян на звернення.

По-перше, порушення вимог до форми звернення. Так, звер-
нення може бути подано окремою особою (індивідуальне) 
або групою осіб (колективне) в письмовій формі державною 
мовою. У ньому має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, 
місце проживання громадянина, викладено суть порушеного 
питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання 
чи вимоги. Дане звернення повинно бути підписано заявни-
ком (заявниками) із зазначенням дати та надіслано поштою 
або передано громадянином до відповідного органу, установи 
особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої 
оформлені відповідно до законодавства.

Видом письмового звернення є електронне, в якому, окрім 
вищезазначених вимог, має бути вказано електронну поштову 
адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або 
відомості про інші засоби зв’язку з ним, та надіслане з вико-
ристанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.

На практиці існують часті випадки відсутності у зверненні 
таких основних вимог як зазначення прізвища, ім’я, по бать-
кові та місця проживання громадянина. Досить поширеним  
є і те, що громадяни не зазначають про суть порушеного 
питання, тобто звернення не містить зауважень, пропозицій, 
заяв чи скарг, прохань чи вимог, також відсутній підпис заяв-
ника (заявників) та дата звернення. 

Як наслідок, звернення оформлене без дотримання вимог, 
повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями (за 
виключенням відсутності інформації про місце проживання 
або засобів електронного зв’язку особи).
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По-друге, неналежне розуміння сутності звернення грома-
дян. Законом під зверненнями громадян розуміють викла-
дені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), 
заяви (клопотання) і скарги, які повинні відповідати певним 
вимогам.

Спостерігаються непоодинокі випадки звернень громадян  
у формі заяви, які по своїй суті підлягають розгляду відповідно 
до процесуального законодавства України, а не відповідно до 
ЗУ «Про звернення громадян».

На підставі вищевикладеного вказуємо, що звернення 
громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних  
інтересів, яке регламентується національними та міжнарод-
ними нормативно-правовими актами; шляхом звернення 
громадяни реалізують свої права і законні інтереси; звернення 
виступають ефективним засобом відновлення порушених 
прав громадян, засобом захисту цих прав; звернення є найваж-
ливішим джерелом інформації, потрібним органам державної 
влади, місцевого самоврядування, громадським формуванням 
для вирішення питань державного і суспільного життя. 
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1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 
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2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 
4.11.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text 
(дата звернення 05.12.2021 р.).

3. Конституція України: від 28 червня 1996. Відомості Верховної 
Ради України. 1996, № 30. Ст. 141. 
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СЕКЦІЯ № 9 
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гуртієва Людмила Миколаївна
к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу, детективної  

та оперативно-розшукової діяльності
Національного університету «Одеська юридична академія»

Клєщенко Анжеліка Леонідівна
здобувач вищої освіти факультету прокуратури  

та слідства (кримінальної юстиції)
Національного університету «Одеська юридична академія»

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ 
ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

У РОЗУМНІ СТРОКИ

Проведення досудового розслідування у розумні строки 
є одним із положень принципу розумних строків криміналь-
ного провадження та права на справедливий суд. Так, у ч. 5  
ст. 28 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
КПК України) [1] зазначено, що «кожен має право, щоб обвину-
вачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом 
судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне прова-
дження щодо нього було закрите». Вказані положення цілком 
відповідають міжнародним стандартам здійснення кримі-
нального судочинства, які закріплено у п. 1 ст. 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року [2].

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України розумними є ті строки, 
що об’єктивно необхідні для проведення процесуальних дій та 
прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть 
перевищувати передбачені КПК України строки виконання 
окремих процесуальних дій або прийняття окремих проце-
суальних рішень. Крім того, в ч. 3 ст. 28 КПК України надано 
перелік критеріїв, за якими визначається «розумність» строку. 
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Такими критеріями є: складність кримінального провадження, 
поведінка учасників кримінального провадження та спосіб 
здійснення компетентними суб’єктами своїх повноважень.  
У п. 3 ч. 3 ст. 28 КПК до таких суб’єктів законодавець відносить 
слідчого, прокурора і суд. Проте, вказаний перелік, з нашої 
точки зору, є неповним, доцільно було б зазначити, зокрема: 
слідчого суддю, дізнавача, керівника органу досудового розслі-
дування, керівника органу дізнання.

Що стосується суб’єктів, на яких покладено обов’язок забез-
печувати проведення досудового розслідування у розумні 
строки, то за ч. 2 ст. 28 КПК України ними є прокурор та слід-
чий суддя. Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів 
під час проведення досудового розслідування у формі процесу-
ального керівництва досудовим розслідуванням, а його повно-
важення у загальному вигляді закріплено у ст. 36 КПК України. 

При аналізі повноважень прокурора, пов’язаних із конт-
ролем додержання розумних строків слідчим, деякі вчені  
(О.О. Торбас та ін.) пропонують виходити з того, звідки проку-
рору стало відомо про порушення цього принципу слідчим. Так, 
автор розділяє джерела з’ясування таких обставин на зовнішні 
та особисті. Зовнішньою є така інформація, що надійшла 
прокуророві із відповідними скаргами та клопотаннями від 
учасників кримінального провадження, в якому він виступає 
процесуальним керівником. Отримавши клопотання учасника, 
наприклад, про проведення процесуальної дії у певний строк, 
прокурор повинен перевірити вказані відомості та з’ясувати 
всі обставини, на які посилається учасник в обґрунтування 
своїх вимог, а також, за необхідності застосувати певні засоби 
прокурорського реагування [3, с. 117–118]. Відносно особис-
того з’ясування обставин (факту) порушення принципу розум-
них строків, варто зазначити, що в такому разі прокурор сам, 
без отримання відповідних скарг та клопотань учасників досу-
дового розслідування, контролює хід досудового провадження, 
надає вказівки щодо строків проведення процесуальних дій та 
встановлює граничні часові межі для прийняття процесуаль-
них рішень.
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За своєю сутністю, порушення розумності строків досудо-
вого провадження є кримінальним процесуальним порушен-
ням, а прокурор повинен запобігати, виявляти та усувати такі 
порушення шляхом реалізації своїх повноважень. Як зазнача-
ється в юридичній літературі (О. Єні [4, с. 87], В.Д. Чабанюка 
[5, с. 53] та ін.), до таких повноважень слід віднести, зокрема: 
встановлення строку проведення слідчих (розшукових) дій, 
негласних слідчих (розшукових) дій або інших процесуаль-
них дій (п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК); скасування незаконного рішення 
(постанови) слідчого або дізнавача; вжиття необхідних захо-
дів щодо відновлення прав фізичних та/або юридичних осіб 
(наприклад, шляхом повернення тимчасово вилученого майна 
особі, що своєчасно не було повернуто слідчим); ініціювання 
питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини 
яких було порушено принцип розумних строків досудового 
розслідування, насамперед, йдеться про дисциплінарну відпо-
відальність, проте, якщо прокурором під час здійснення пере-
вірки буде виявлено ознаки вчинення кримінального правопо-
рушення слідчим, дізнавачем, керівником органу досудового 
розслідування, то прокурор в такому випадку діє в порядку 
КПК України та за відповідні кримінальні правопорушення 
наставатиме кримінальна відповідальність (наприклад, слід-
чий навмисно «затягує» строк досудового розслідування, тому 
що він має в цьому матеріальну зацікавленість, яка полягає  
в отриманні неправомірної вигоди) [5, с. 53] та інші.

У п. 8 ч. 2 ст. 36 КПК України закріплено таке повноваження 
прокурора, як ініціювання перед керівником органу досудо-
вого розслідування питання про відсторонення слідчого від 
проведення досудового розслідування та призначення іншого 
слідчого за наявності підстав, передбачених КПК, для його 
відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування. 
Разом з тим, з нашої точки зору, позиція законодавця в цьому 
питанні дещо суперечлива. По-перше, з огляду на те, що проку-
рор здійснює процесуальне керівництво досудовим розсліду-
ванням, чому він повинен ініціювати питання про відвід слід-
чого перед керівником органом досудового розслідування, 
чому сам не має таких повноважень? По-друге, чому питання 
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про відвід слідчого має вирішувати керівник органу досудо-
вого розслідування, якщо за ч. 2 ст. 81 КПК України «усі інші 
відводи під час досудового розслідування розглядає слідчий 
суддя <...>».

В аспекті порівняльно-правового аналізу реформування 
кримінального процесуального законодавства звернемо 
увагу, що до прийняття Закону України «Про прокуратуру»  
№ 1697-VII від 14.10.2014 р. [6], з метою збирання та перевірки 
доказів прокурор (та слідчий) мали повноваження призна-
чати ревізію та перевірки (п. 6 ч. 2 ст. 36 КПК, ч. 4 ст. 40 КПК).  
У зв’язку з прийняттям вказаного Закону повноважень у проку-
рора (та слідчого) щодо самостійного призначення ревізії та 
перевірки вже немає, що, з нашої точки зору, негативно впли-
ває на ефективність досудового розслідування.

Важливе значення в забезпеченні проведення досудового 
розслідування в розумні строки має також власна «дисци-
плінованість» прокурора, своєчасність прийняття рішень та 
здійснення процесуальних дій, які належать до його компе-
тенції. Наприклад, під час закінчення досудового розсліду-
вання однією з таких дій є своєчасне направлення прокуро-
ром обвинувального акту до суду. Як вже зверталась увага, 
складовою змісту принципу розумних строків кримінального 
провадження (в тому числі досудового розслідування) та права 
на справедливий суд є правило, за яким «особа має право на 
розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк 
або на його припинення шляхом закриття провадження» (ч. 1 
ст. 283 КПК, ч. 5 ст. 28 КПК). Однією з форм закінчення досудо-
вого розслідування є звернення до суду з обвинувальним актом 
(п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК). В межах строку досудового розслідування 
обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено 
та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду. 

На жаль, трапляються випадки, коли обвинувальний акт 
складено в межах строків досудового розслідування, але проку-
рор направляє його після їх спливу. Таке порушення тягне за 
собою закриття кримінального провадження. На це неодно-
разово звертав увагу Верховний Суд. Зокрема, Верховний Суд 
колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримі-
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нального суду 29 листопада 2021 року розглянув справу  
№ 405/3805/20 (провадження № 51–3755км21) та зазна-
чив, що саме звернення до суду з обвинувальним актом,  
а не лише складання цього акта, затвердження чи вручення 
стороні захисту, повинно бути вчинено в рамках строку  
досудового розслідування [7]. Вказана позиція була викладена 
в інших рішеннях Верховного Суду [8] з окремими уточнен-
нями: «направлення прокурором обвинувального акта після 
закінчення досудового розслідування до суду поза межами 
строків досудового розслідування в кримінальних проваджен-
нях щодо злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими 
проти життя та здоров’я, виключає набуття особою процесу-
ального статусу обвинуваченого (підсудного), а отже, унемож-
ливлює розгляд у суді кримінального провадження по суті та 
спричинює закриття кримінального провадження на підставі 
п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України»[8].

Отже, діяльність прокурора щодо забезпечення проведення 
досудового розслідування у розумні строки сприяє дотри-
манню як належної правової процедури досудового розсліду-
вання (та кримінального провадження в цілому), так й прав  
і законних інтересів учасників кримінального провадження,  
в тому числі права на справедливий судовий розгляд.
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Підгородинська Анастасія Вікторівна 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної 

та оперативно-розшукової діяльності 
Національного університету «Одеська юридична академія»

ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ  

В МЕЖАХ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Глобалізація процесів сучасного світу, поліваріантність 
відносин у різних сферах суспільного життя, транснаціоналі-
зація злочинності та інші чинники зумовлюють необхідність 
об’єднання зусиль держав з боку спеціально уповноважених 
на це органів для вирішення загальнозначимих для світового 
співтовариства завдань, пов’язаних із необхідністю своєчас-
ного виявлення, ефективного розслідування, розгляду, припи-
нення кримінальних правопорушень, і звичайно ж, притяг-
нення винних осіб до відповідальності.

Співробітництво як принцип визначено в Декларації про 
принципи міжнародного права, сумлінне дотримання якого 
має важливе і пріоритетне значення для підтримки міжнарод-
ного миру та безпеки і досягнення інших цілей ООН.

Міжнародне співробітництво у кримінальному прова-
дженні відбувається за різними процесуальними напрямами та  
у різних формах, найпоширенішою із яких є міжнародна 
правова допомога.

Дослідження питання про класифікацію процесуальних дій, 
які можуть здійснені в межах міжнародної правової допомоги 
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у кримінальному провадженні, суттєвою мірою залежить від 
розуміння суті міжнародної правової допомоги.

Одразу слід зазначити, що в науці поняття міжнарод-
ної правової допомоги визначається неоднозначно. Так,  
М.І. Смирнов під нею розуміє передбачену міжнародними 
договорами, національним кримінальним процесуальним 
законодавством або засновану на принципі взаємності діяль-
ність компетентних органів запитуваної договірної держави 
з проведення на її території або сприяння в проведенні на 
території запитуючої договірної держави процесуальних дій  
з метою сприяння розслідуванню, розгляду і вирішенню 
кримінальної справи, що знаходиться у провадженні компе-
тентних органів запитуючої договірної держави [1, с. 26]. Деякі 
науковці розглядають міжнародну правову допомогу через 
призму «широкого» розуміння, включаючи до її змісту видачу 
осіб (екстрадицію), передачу осіб, засуджених іноземними 
судами у державу свого громадянства, здійснення криміналь-
ного переслідування, передачу предметів [2, с. 34]. Маришева 
Н.І. до правової допомоги включає: виконання доручень про 
проведення окремих слідчих дій (допити, огляди, провадження 
експертиз, вручення документів та ін.); надання інформації про 
право; передачу компетенції від установи своєї держави відпо-
відно установі іншої держави; видачу злочинців; правову допо-
могу у зв’язку з визнанням та виконанням вироків іноземних  
судів [3, с. 29–40].

Кримінальне процесуальне законодавство містить легальне 
визначення міжнародної правової допомоги, під нею розу-
міється проведення компетентними органами однієї держави 
процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового 
розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, 
ухваленого судом іноземної держави або міжнародної судової 
установи [4]. 

Статтею 561 КПК України встановлено, що на терито-
рії України з метою виконання запиту про надання міжна-
родної правової допомоги можуть бути проведені будь-які 
процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним 
договором.
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Указана категорія, виходячи з викладеного вище, пов’язана 
із поняттям «процесуальна дія». Так, у науковій літературі під 
процесуальними діями розуміються всі передбачені кримі-
нальним процесуальним законодавством заходи, спрямовані на 
досягнення мети кримінального провадження, включаються  
в себе слідчі дії, що виконують функцію збирання, дослідження, 
оцінювання й використання доказів; розшукові дії; організа-
ційні заходи, спрямовані на забезпечення проведення процесу-
альних слідчих і розшукових дій; дії, які вчиняються судовими 
органами на всіх стадіях кримінального провадження [5, с. 7].

Також звертаємо увагу на те, що КПК України не встановлю-
ється вичерпного переліку процесуальних дій, які можуть бути 
проведені в межах міжнародної правової допомоги, оскільки 
останні можуть бути проведені згідно домовленостей між 
державами, викладених в укладеному міжнародному договорі 
про міжнародну правову допомогу (універсального, регіональ-
ного або двостороннього характеру). І такі зобов’язання за 
договором необхідно виконувати і неухильно дотримуватись 
порядку, що передбачений відповідним договором про правову 
допомогу, зважаючи на положення ч. 2 ст. 1 КПК України,  
ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України».

Класифікація процесуальних дій, що можуть проводи-
тись при наданні міжнародної правової допомоги дозволяє 
детально та з різних боків дослідити вказане явище, а також 
встановити особливості, пов’язані із специфікою конкретної 
процесуальної дії.

Аналіз кримінального процесуального законодавства 
дозволяє розподілити дії, які проводяться в межах право-
вої допомоги на дві групи: а) процесуальні дії, передба-
чені КПК України (дії, передбачені Главою 43 КПК, а в межах 
інших процесуальних форм міжнародного співробітництва –  
Розділом IX КПК України; слідчі (розшукові дії, передба-
чені Главою 20, негласні слідчі (розшукові) дії – Главою 21  
КПК України; будь-які інші, передбачені КПК України проце-
суальні дії, наприклад, вручення письмового повідомлення 
про підозру, залучення перекладача тощо); б) процесуальні 
дії, передбачені міжнародними договорами України: вручення 
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документів; зберігання та передання речових доказів і доку-
ментів; тимчасова передача, виклик особи, яка перебуває за 
межами України; розшук, арешт і конфіскація майна, отрима-
них злочинним шляхом; спостереження, в тому числі елек-
тронне (Конвенція ООН проти транснаціональної організо-
ваної злочинності); тимчасове передання рухомого майна, 
зокрема речових доказів; надання інформації, документів, 
окрема про судимість, інших записів, судових документів та 
інших офіційних документів; обшук та накладання арешту на 
майно (Договір між Україною та Канадою про взаємовідносини 
у кримінальних справах); розгляд повідомлень про злочини, 
обмін інформації щодо судових вироків (Європейська конвен-
ція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах)  
[6, с. 13]. Деякі науковці як окрему групу виокремлюють проце-
суальні дії, передбачені як міжнародними договорами, так  
і внутрішнім національним законодавством [7, с. 28] (тимча-
сова передача, вручення документів тощо). Підставою класифі-
кації на вказані групи процесуальних дій у вказаному випадку 
є джерело процесуальної регламентації.

Вищевказані процесуальні дії в деяких випадках можуть 
потребувати спеціального дозволу (якщо законодавство запи-
туваної держави це передбачає). Отже, за правовою підставою 
проведення процесуальних дій в порядку міжнародної право-
вої допомоги, вони поділяються на такі групи: а) процесуальні 
дії, які потребують спеціального дозволу (прокурору, слід-
чого судді, суду іншого уповноваженого суб’єкта або органу); 
б) процесуальні дії, які не потребують спеціального дозволу. 
Вказане узгоджується із ст. 562 КПК України.

Залежно від суб’єктного складу осіб, які приймають участь 
в проведенні процесуальної дії останні поділяються на такі 
групи: а) процесуальні дії, що проводяться у присутності пред-
ставника компетентного органу іноземної держави; б) проце-
суальні дії, що проводяться за участю тільки тих осіб, які перед-
бачені законодавством запитуваної держави для конкретної 
процесуальної дії.

Треба також звернути увагу на те, що існують такі види 
взаємної правової допомоги, як активна допомога і пасивна 
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допомога. Різниця між ними в позиції запитуваної держави 
(що і є підставою для поділу на види): або вона активно сприяє 
розкриттю злочину, надає необхідну допомогу компетентним 
органам, або надає можливість компетентним органам запи-
туючої держави проводити необхідні процесуальні дії на своїй 
території [1, с. 26]. 

Виходячи із вищевикладеного, можна підсумувати, що 
кримінальне процесуальне законодавство України, пред-
ставлене як положеннями міжнародних договорів України, 
згода на обов’язковість яких надана ВРУ, так і положеннями  
КПК України дозволяє ефективно надавати і отримувати міжна-
родну правову допомогу під час кримінального провадження. 
Законодавець передбачив досить широкий, але не вичерпний 
перелік процесуальних дій, які можуть проводитись в межах 
правової допомоги, тому при отримання/направленні запиту 
про правову допомогу необхідно орієнтуватись на поло-
ження договору, відповідно до якого здійснюється співпраця, 
а також на процесуальний порядок його проведення, оскільки 
в подальшому його дотримання може вплинути на визнання 
доказу допустимим.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Питання захисту прав людини у кримінальному судочин-
стві неодноразово були об’єктом розгляду різних вчених. 
Маємо погодитись з формулюванням наданим Сoрoкою С. O.,  
Крижановським А. С., що: «Кримінальний процесуальний 
кодекс (далі КПК) України містить ефективні засоби та меха-
нізми захисту прав і свобод учасників кримінального прова-
дження, усі стадії судочинства чітко врегульовані, вони ґрун-
туються на демократичних і гуманістичних засадах, а норми 
процесуального права утворюють своєрідний зв’язок із 
нормами матеріального права та діяльністю суб’єктів право-
застосування» [1, с. 1].

За загальним правилом, розкриваючи питання захисту 
прав людини у кримінальному провадженні наковці приді-
ляють більшу увагу тим положення законодавства України, 
які направлені на захист прав підозрюваних, обвинувачених. 
Випадки порушення прав підозрюваного (обвинуваченого)  
з боку правоохоронних органів набувають у суспільстві значної 
огласки та публічно засуджуються. Це безумовно є позитивною 
ознакою розвитку громадянського суспільства. Порушення 
прав підозрюваних (обвинувачених) на справедливий суд  
є предметом розгляду Європейського суду з прав людини. 
Однак, питання порушення розумних строків проведення досу-
дового розслідування та судового розгляду висвітлюються за 
частую як порушення права підозрюваного (обвинуваченого) 
на справедливий суд але мало хто розглядає ці випадки як 
порушення прав потерпілих на справедливий суд.

Маємо підкреслити, що питання захисту прав людини 
у кримінальному судочинстві має комплексний характер, 
оскільки охоплює захист прав всіх учасників кримінального 
провадження та їх можна поділяти на дві ключові групи: 
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1) захист прав підозрюваних, обвинувачених;
2) захист прав потерпілих.
Стосовно першої групи питань у національному законодав-

стві існує гарантоване державою, доволі широке, коло прав 
підозрюваних (обвинувачених), яке є втіленням конституцій-
ної ідеї пріоритетності особистості, її прав і свобод, в тому числі 
і щодо забезпечення особистої недоторканості, захист честі та 
гідності й права на захист.

Стосовно другої групи питань більшість вчених [1, с. 2], 
думки яких ми поділяємо, наголошують, що на законодав-
чому рівні досі існує диспропорція обсягу процесуальних прав 
потерпілого по відношенню до обсягу прав підозрюваного 
(обвинуваченого), особливо у дотриманні засади рівності всіх 
громадян (а також учасників кримінального провадження) 
перед законом і судом, а також засади змагальності та права на 
захист. Одним із доводів щодо нерівності обсягу прав підозрю-
ваних (обвинувачених) та потерпілих виступає саме нерівність 
у нормативному закріплені способу реалізації права на захист.

В Україні розроблено ефективний правовий механізм реалі-
зації свободи обрання форми здійснення захисту прав людини 
у кримінальному судочинстві: особисто та/або через незалеж-
них та професійних захисників. Цей механізм розроблено на 
виконання ч. 1 ст. 59 Конституції України, де закріплено право 
кожного на правову допомогу, а також право на вільний вибір 
захисника своїх прав [2]. До одній із складових цього меха-
нізму слід віднести визначає у КПК України коло суб’єктів, 
котрі мають право здійснювати захист прав людини у кримі-
нальному судочинстві. Дане право є і у підозрюваного (обви-
нуваченого) і у потерпілого. Однак способи реалізації даного 
права, загального та конституційного, на наш погляд, містять 
дискримінаційні ознаки для потерпілих (жертв) криміналь-
них правопорушень. КПК не передбачає можливість надання 
потерпілому безоплатної правової допомоги, як це передба-
чено для підозрюваного (обвинуваченого). Крім того, хоча 
потерпілому слідчий і вручають пам’ятку про процесуальні 
права та обов’язки під час проведення процесуальних дій, але 
потерпілі не завжди користуються ними. На практиці потер-
пілі не завжди проявляють активності у захисті своїх прав  
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у кримінальному судочинстві, оскільки за частую помилково 
вважають, що захистом їх прав займається прокурор. 

На наш погляд, доцільним було б закріпити у КПК право 
потерпілого, у виключних випадках, на отримання правової 
допомоги на професійній основі за рахунок держави. На реалі-
зацією цього має бути внесено зміни до ст. 20, 56, 58 КПК [3]. 
Крім цього, слід покласти у обов’язок слідчого (прокурора) під 
час досудового розслідування, а особливо проведення допиту 
потерпілого окремо з’ясувати, чи не потребує особа (потерпі-
лий) професійної правової допомоги. 

Питання залучення представника потерпілого за рахунок 
держави слід розмежувати, наприклад, у наступний спосіб:  
1) за бажанням потерпілого, за відсутності у нього фінансової 
можливості залучити представника самостійно – на час прове-
дення допитів; 2) обов’язкова участь представника потерпі-
лого під час укладання угоди про примирення у кримінальному 
провадженні. Компенсувати витрати, які пов’язані з наданням 
безоплатної допомоги потерпілим у кримінальному прова-
дження слід надати прокуратурі від імені держави у порядку 
регресу до засудженого щодо відшкодування процесуальних 
витрат на правову допомогу у кримінальному судочинстві. 

Таким чином, внесення до кримінального процесуального 
законодавства України запропонованих положень призведе 
до посилення захисту прав потерпілих та покращення меха-
нізму реалізації прав учасників кримінального провадження, 
не погіршуючи стану захисту прав підозрюваного (обвинува-
ченого) та забезпечить якісну реалізацію завдань криміналь-
ного судочинства.
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АКСІОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ 

ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Співвідношення забезпечення прав та свобод людини, 
громадянина та держави, суспільства, приватних та публіч-
них інтересів як у надзвичайних правових режимах (далі – 
НПР), так і у кримінальному провадженні є важливою філо-
софсько-правовою проблемою, яка знаходиться у площині 
аксіології як учення про цінності, ієрархію цінностей. Відтак  
вважаємо за доцільне дослідити з точки зору аксіологічного 
підходу питання кримінального провадження в умовах НПР, 
адже у будь-якій сфері людського праксису цінності як реальні 
феномени матеріальної та ідеальної природи мають свій 
вияв [1, с. 68]. А як справедливо зазначав В. С. Зеленецький,  
у демократичному суспільстві все, що представляє соціальну 
цінність для громадянина повинно, по-перше, проголошува-
тися (констатуватися) і, по-друге, детально регламентуватися 
у законі [2]. 

Таким чином, на нашу думку, аксіологія правових режимів 
у концепції об’єкт-суб’єктного розуміння визначає наступне 
співвідношення: суб’єктом (ініціатором цінності) виступає 
суб’єкт права (деформалізовано сам носій цих прав і законних 
інтересів, формалізовано – суб’єкт права, наділений повно-
важеннями щодо їх легалізації у правовому полі), а об’єктом 
(носієм цінності) – права та інтереси суб’єктів права. При цьому 
держава нормативно здійснює об’єктивацію такої цінності, 
забезпечуючи умови для її формування та охорони, захисту. 

Аксіологічна сутність НПР полягає у тому, що хоча вони 
і містять у своєму механізмі засоби, способи і специфічні 
методи правового регулювання, які є більш право обмежую-
чими порівняно із загальними правовими режимами, перед-
бачають розширення повноважень державних органів, однак 
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їх мета полягає у нормалізації умов для реалізації законних 
прав і інтересів особи, створенні відповідних для характеру 
та рівня надзвичайної ситуації гарантій їх охорони та захисту, 
відновлення.

Проаналізуємо окремі положення Заяви Верховної Ради 
України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визна-
чених Міжнародним пактом про громадянські і політичні 
права та Конвенцією про захист прав людини і основопо-
ложних свобод» (далі – Заява). По-перше, у Заяві визначено 
підстави відступу від зобов’язань, до яких належать триваюча 
збройна агресія Російської Федерації проти України, яка супро-
воджується вчиненням воєнних злочинів і злочинів проти 
людяності як регулярними Збройними силами Російської 
Федерації, так і незаконними збройними формуваннями, 
керованими, контрольованими і фінансованими Російською 
Федерацією, становить суспільну небезпеку, яка загрожує 
життю нації у розумінні п. 1 ст. 4 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, п. 1 ст. 15 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. У п. 4 зазначеної Заяви 
визначається мета відступу – забезпечення життєво важли-
вих інтересів суспільства і держави в умовах збройної агресії  
Російської Федерації [3]. 

До заходів, які вживає держава на відступ від своїх 
зобов’язань та які повинні суворо відповідати гостроті стано-
вища відповідно до Заяви віднесені наступні: 1) превентивне 
затримання [4]; 2) зміни до КПК України [5]; 3) зміна підслід-
ності та підсудності: відповідно до Закону України «Про здій-
снення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку 
з проведенням антитерористичної операції» змінена тери-
торіальна підсудність судових справ, підсудних судам, розта-
шованим у районі проведення АТО, та підслідність кримі-
нальних правопорушень, вчинених у районі проведення АТО,  
у разі неможливості здійснювати досудове розслідування [6]; 
4) утворення військово-цивільних адміністрацій як тимчасо-
вих державних органів та ін. 

Дерогація Україною за МПГПП та ЗКПЛ поширюється тільки 
на території Донецької та Луганської областей, які знаходяться  
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під контролем або частковим контролем України (п. 9 Заяви). 
Водночас відповідно до п.п. 1, 2 Заяви констатується, що відпо-
відальність за дотримання прав людини і виконання відпо-
відних міжнародних договорів на анексованій та тимча-
сово окупованій території України несе Російська Федерація,  
а також, що «Російська Федерація як держава, яка фактично 
окупувала і контролює частину Донецької і Луганської облас-
тей, відповідає за дотримання і захист прав людини на цих 
територіях як за міжнародним гуманітарним правом, так і за 
міжнародним правом захисту прав людини» [3]. Таким чином, 
щодо тимчасово окупованих АРК, м. Севастополя та окремих 
районів Донецької та Луганської областей, Україною на міжна-
родному рівні по факту констатується неможливість в цілому 
здійснювати договірні зобов’язання у сфері прав людини на 
окупованих територіях. І «В умовах, коли держава-жертва не 
може гарантувати на окупованій території дотримання прав, 
що не підлягають дерогації, її відступ від інших зобов’язань 
на такій території не має практичного сенсу та формального 
значення» [7, с.14–15].

Строки дерогації за зазначеною Заявою є відносно визна-
ченими: відступ передбачається на період до повного припи-
нення збройної агресії Російської Федерації, тобто до моменту 
виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, 
контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, росій-
ських окупаційних військ, їх військової техніки з території 
України, відновлення повного контролю України за держав-
ним кордоном України, відновлення конституційного ладу та 
порядку на окупованій території України [3]. 

Слід звернути також увагу на те, що у випадках окупації 
території відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р. 
[8], IV Женевської конвенції 1949 р. [9], Додаткового прото-
колу I окуповуюча сторона зобов’язана прийняти всі заходи 
для забезпечення порядку на захопленій території, населення 
окупованої території повинне підкорятися розпорядженням 
властей, проте його не можна примушувати до принесення 
присяги на вірність, участі у військових діях, спрямованих 
проти їх країни, надавати відомості про її армію. Мають пова-
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житися честь, життя цивільних осіб, їх власність, релігійні 
переконання, сім’я. 

Крім того, у низці рішень ЄСПЛ щодо подібних ситуацій 
визначені критерії відповідальності держав за порушення 
конвенційних прав у зоні збройного конфлікту. У справі 
«Ілашку проти Молдови та Росії» встановлено, що «…юрис-
дикцію держави у розумінні статті 1 Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод може бути обмежено 
у виняткових обставинах, особливо у випадку, коли державі 
не дають змоги застосовувати свою владу на частині своєї 
території. Це може статися в результаті військової окупа-
ції збройними силами іншої держави, які реально контролю-
ють зайняту територію, військових дій чи протестів, чи дій 
іноземної держави, яка підтримує створення сепаратистської 
держави на території, про яку йдеться…» [10]. У цій справі ЄСПЛ 
також визначив критерії доказування ефективного контролю 
через установлення факту здійснення: військової підтримки 
через постачання зброї та безпосередню участь збройних сил, 
організацію і планування військових операцій; економічної 
підтримки через фінансування діяльності сепаратистських 
формувань; політичної підтримки через заяви офіційних пред-
ставників держави на користь сепаратистських угруповань 
та здійснення загального управління сепаратистськими адмі-
ністраціями; інформаційної підтримки через інформаційний 
супровід діяльності сепаратистських режимів [10].

Також міжнародними судами визначені й інші критерії:  
1) держава відповідає за діяльність збройних груп, але для 
встановлення такої відповідальності має бути доведено, що 
держава здійснює над ними загальний контроль через споря-
дження та фінансування групи, а також через координа-
цію та загальне планування їхньої воєнної активності [11];  
2) для встановлення факту, чи діяло певне збройне форму-
вання формально як державний агент, потрібно з’ясувати, чи 
надавала держава специфічні інструкції щодо вчинення дій 
конкретним особам або збройним групам, або ж з’ясувати, 
чи був незаконний акт підтриманий, погоджений після 
його вчинення [11]; 3) до дій окремих індивідів може бути  
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застосовано тест асиміляції з органом окремої держави: 
наскільки та чи інша особа у збройному формуванні поводила 
себе як представник державної структури або частини контр-
олюючої держави [11; 12, с. 5].

Розглянувши вищезазначене, слід зробити висновок про 
затвердження на міжнародному та національному рівні право-
вих цінностей, серед яких пріоритетними є права і осново-
положні свободи людини. Утім, у надзвичайних ситуаціях  
(у випадках війни або іншої суспільної небезпеки, яка загро-
жує життю нації) держава може у визначеному КЗПЛ, МПГПП 
здійснити відступ від зобов’язань (дерогацію) за визначе-
ними принципами у межах, яких вимагає гострота становища 
з офіційним повідомленням про причини, переліком заходів, 
визначенням часово-проосторових меж дерогації. При цьому 
при розгляді скарг ЄСПЛ навіть у разі відступу держави від 
зобов’язань у визначеному порядку виходить із презумпції 
непорушності прав і основоположних свобод людини, переві-
ряючи пропорційність та інші принципи дерогації. Відступ від 
окремих основоположних прав і свобод людини не може бути 
здійснений навіть за умов надзвичайних ситуацій, передбаче-
них КЗПЛ та МПГПП. 

Аналіз основоположних міжнародних та вітчизняних норма-
тивно-правових актів у сфері забезпечення прав людини: 
Конвенції про захист прав і основоположних свобод (далі – 
КЗПЛ) людини, Міжнародного пакту про громадянські і полі-
тичні права (МПГПП), Сіракузьких принципів, низки рішень 
ЄСПЛ («Ірландія проти Сполученого Королівства», «Aksoy 
проти Туреччини», «Brannigan та McBride проти Сполученого 
Королівства», «A. та інші проти Сполученого Королівства», 
«Lawless проти Ірландії» та ін.), Конституції України, законів 
та ін., який створив підґрунтя для висновків про те, що: 1) на 
міжнародному та національному рівні серед правових ціннос-
тей пріоритетними є права і основоположні свободи людини; 
2) у надзвичайних ситуаціях (війни або іншої суспільної небез-
пеки, яка загрожує життю нації) держава може у визначеному 
КЗПЛ, МПГПП здійснити відступ від зобов’язань (дерогацію) 
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за визначеними принципами у межах, яких вимагає гострота 
становища з офіційним повідомленням про причини, перелі-
ком заходів, визначенням часово-просторових меж; 3) деро-
гація не є абсолютною: для таких випадків визначений відпо-
відний механізм, межі, мета і запобіжники, а окремі права 
і свободи особи взагалі не підлягають такому обмеженню;  
4) у разі відступу держави від зобов’язань у визначеному 
порядку особа має гарантовані права на їх оскарження, у т.ч. до 
ЄСПЛ; 5) при розгляді таких скарг ЄСПЛ виходить із презумпції 
непорушності прав і основоположних свобод людини, переві-
ряючи пропорційність та інші принципи дерогації. 

Крім того, навіть для випадків здійснення кримінального 
провадження в умовах війни або збройних конфліктів міжна-
родного та неміжнародного характеру встановлюються специ-
фічні гарантії для військовополонених, комбатантів та неком-
батантів щодо належного поводження з ними, застосування 
законних процедур відповідно до Женевських конвенцій та 
додаткових протоколів до них.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
СЛІДЧОГО, НАПРАВЛЕНА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЛЕЖНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ  
ДО ПІДОЗРЮВАНОГО І ОБВИНУВАЧЕНОГО  

В КОНТЕКСТІ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ  
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  

І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

У кримінальному провадженні, зазвичай, найбільш потер-
пають підозрюваний з обвинуваченим, щодо яких, згідно  
з практики ЄСПЛ, застосовуються засоби впливу, не передба-
чені легальними процедурами, і відношення, яке не сприяє 
реалізації ними своїх прав. Відповідні права гарантуються 
ратифікованою Україною Конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Конвенція), окремі положення 
статті 6 якої вказують на те, що «кожний обвинувачений  
у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше 
такі права: 

а) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою 
для нього мовою про характер і причини обвинувачення, вису-
нутого проти нього;

б) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого 
захисту;

в) захищати себе особисто чи використовувати юридичну 
допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за 
браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги 
захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього 
вимагають інтереси правосуддя;

г) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх 
допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту 
на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;
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д) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, 
або не розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу 
перекладача» [1].

Окрім вказаних прав, Кримінальним процесуальним кодек-
сом України (далі – КПК), у статті 2 передбачаються завдання 
кримінального провадження, які у свої сукупності формують 
підвалини для подальшого закріплення прав і гарантій окремим 
суб’єктам, кримінального процесу, які не мають владно-розпо-
рядчих повноважень. Так, у ній зазначене наступне: «завдан-
нями кримінального провадження є захист особи, суспільства 
та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального прова-
дження, а також забезпечення швидкого, повного та неупере-
дженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, 
хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 
обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного 
учасника кримінального провадження була застосована 
належна правова процедура» [2]. 

Особливо, в контексті прав людини, нас цікавить забезпе-
чення належної правової процедури кримінального прова-
дження, для уникнення можливих порушень прав і основопо-
ложних свобод як осіб, щодо яких застосовуються засоби впливу, 
так і щодо осіб, права яких у кримінальному провадженні захи-
щаються. З огляду на наявність у кримінальному провадженні 
декількох суб’єктів з владно-розпорядчими повноваженнями, 
пропонуємо розглянути саме слідчого, з метою дослідження 
його окремих повноважень, які направлені, в тому числі, і на 
захист прав обвинуваченого і підозрюваного. 

Необхідно зауважити, що повідомлення про підозру здійс-
нюється у наступних випадках: «затримання особи на місці 
вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо 
після його вчинення; обрання до особи одного з передбаче-
них КПК запобіжних заходів; наявності достатніх доказів для 
підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення» [2]. 
Окрім того, «письмове повідомлення про підозру складається 
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прокурором або слідчим за погодженням з прокурором». Також, 
варто звернути увагу, і на положення, яке стосується обвинува-
чення особи, у вітчизняному законодавстві: «Обвинувальний 
акт складається слідчим, дізнавачем, після чого затверджу-
ється прокурором» [2]. 

У зв’язку з активною участю слідчого у повідомлені особі 
про підозру і складання обвинувального акту, які по своїй суті 
підозрюють і обвинувачують особу у вчинені кримінального 
правопорушення, – у літературі вказується на функцію обви-
нувачення чи кримінального переслідування, яку здійснює 
слідчий. 

Звісно формально, реалізуючи вказані повноваження, слід-
чий саме це і робить, однак, зважуючи на наявність різного 
правового статусу у свідка, підозрюваного і обвинуваченого, 
яким гарантується різний обсяг прав, для захисту своїх прав  
і свобод, в тому числі права, які закріплені у статті 6 Конвенції 
(так, закріплені у КПК права, щодо: «знати, у вчиненні якого 
кримінального правопорушення його підозрюють, обвину-
вачують; бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, 
передбачені КПК, а також отримати їх роз’яснення; на першу 
вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу 
в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту  
з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність 
спілкування; не говорити нічого з приводу підозри проти 
нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися 
відповідати на запитання; вимагати перевірки обґрунтова-
ності затримання; у разі затримання або застосування запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою – на негайне  
повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб 
про затримання і місце свого перебування; збирати і пода-
вати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; під час прове-
дення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої 
зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, 
які заносяться до протоколу; заявляти відводи; ознайомлю-
ватися з матеріалами досудового розслідування; користува-
тися рідною мовою, отримувати копії процесуальних доку-
ментів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі  
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необхідності користуватися послугами перекладача за раху-
нок держави» [2] та інші). 

Як ми бачимо, діяльність слідчого, із вручення підозри  
і складання обвинувального акту, все таки направлена за 
забезпечення належної правової процедури до осіб, які підо-
зрюються або обвинувачуються у вчинені кримінально право-
порушення, адже у випадку офіційного зміну статусу особи на 
підозрюваного чи обвинуваченого вона наділяється гаранто-
ваними правами, якщо ж офіційно її статус не буде змінений, 
а правоохоронні органи будуть застосовувати до неї заходи 
впливу як до підозрюваної чи обвинуваченої особи (наприклад 
як ми уже зазначали обвинувачений, підозрюваний можуть не 
говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення 
або у будь-який момент відмовитися їх давати, також вони не 
несуть кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве 
показання, в той час свідок зобов’язаний давати правдиві 
показання) – вказана особа не може бути забезпеченою осно-
воположними правами і свободами, в тому числі ефективними 
засобами свого захисту.
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ПРОЦЕДУРА МЕДІАЦІЇ ПРИ ПРИМИРЕННІ 
ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ В ПРАКТИЦІ 

ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності  
є інститутом вітчизняної матеріальної галузі права – кримі-
нального права України. Питання щодо звільнення особи від 
відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпі-
лим є одним із загальних видів звільнення від кримінальної 
відповідальності.

Окремі аспекти даної теми розглядали такі сучасні науковці, 
як О.П. Горох, Ж.В. Мандриченко, Н. А. Савінова, Л.Ю. Тімофєєва, 
В.О. Туляков та інші.

Взагалі, під звільненням особи від кримінальної відпові-
дальності розуміється безпосередньо той факт, що держава 
відмовляється застосовувати певні обмеження, засуджувати 
та карати особу, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, 
відповідальність за яке передбачено кримінальним кодек-
сом України, при умові, якщо така особа не становить значної 
суспільної небезпеки, виконала деякі нормативні умови та 
спроможна виправитися без примусу держави через відбуття 
покарання.

Так, у відповідності до статті 46 КК України, та особа, яка 
вперше вчинила кримінальний проступок або необережний 
нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопору-
шень, кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, 
порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керували транспортними засобами 
у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 
перебували під впливом лікарських препаратів, що знижу-
ють увагу та швидкість реакції, звільняється від криміналь-
ної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим 
та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну  
шкоду [2].
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Сам процес примирення особи, яка вчинила злочин або 
проступок, з потерпілим означає не лише відмову останнього 
від матеріальних претензій, а й взагалі − небажання потерпі-
лого ставити перед органами досудового розслідування та 
судом питання про притягнення винуватої особи до кримі-
нальної відповідальності за відповідною статтею Кодексу. 
Насправді, причини такої відмови можуть бути найрізно-
манітнішими: внаслідок усунення заподіяної шкоди, виба-
чення перед потерпілою особою, наявність родинних, дружніх 
або будь-яких інших стосунків. Іноді може мати місце навіть  
і жалість до особи, яка вчинила злочин, адже у деяких випадках 
особа була змушена «піти на злочин» внаслідок тяжких життє-
вих обставин і т. д. [3].

Тобто, ініціатором примирення може бути як і підозрюва-
ний (обвинувачений), так і потерпілий. Проте не буде мати 
значення хто із них першим виявить бажання примиритися. 
Важливим у даній ситуації є саме наявність відповідного наміру 
сторін примиритися, подальші їх дії для досягнення бажаного 
наміру та правові наслідки таких дій.

За положеннями процесуального законодавства прими-
рення – це оформлена в належній та закріпленій формі відмову 
потерпілої особи від своїх попередніх претензій і вимог до 
особи, яка вчинила протиправне діяння, що супроводжується 
закриттям кримінального провадження. Проте, прогалиною  
є той факт, що у кримінальному процесуальному законодав-
стві не було чітко визначено та закріплено форму та зміст 
такої заяви. Про відповідні наміри потерпілого можуть свід-
чити такі дії: усна заява, яка може бути зазначена в протоколі 
допиту; письмова заява, що передається слідчому, прокурору 
або суду потерпілим, його представником (нотаріально засвід-
чена заява); укладена між підозрюваним (обвинуваченим) та 
потерпілим мирова угода. 

При цьому, угода про примирення винного та потерпілого 
є основним інструментом для узгодження інтересів учасників 
кримінально-правового конфліктута забезпечення їх балансу. 
Тобі ж, сторони шляхом компромісних і взаємовигідних рішень 
між собою пристосовують норму права про примирення щодо 
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конкретного випадку, чим задовольняють свої інтереси,  
а в результаті – і суспільні інтереси. У даній ситуації приватні 
інтереси будуть мати переваги над публічними, а волевияв-
лення потерпілого може значною мірою вплинути на хід досу-
дового слідства та розгляду справи безпосередньо.

Примирення – це перш за все результат виявлення волі осіб. 
Неприпустимим є прояв неправомірного впливу, фізичного або 
морального тиску на потерпілого як з боку слідчого, проку-
рора, слідчого судді, судді або близьких родичів. У разі вияв-
лення тиску, примирення буде визнаватися вимушеним, тобто 
таким, що не має юридичного значення для провадження та 
не буде вважатися підставою для звільнення винуватого від 
кримінальної відповідальності за статтею 46 КК України.

Як діяти підозрюваному, якщо внаслідок його проти - 
правних дій чи бездіяльності у кримінальному провадженні 
є декілька потерпілих осіб? Для того, щоб застосувати поло-
ження статті 46 КК України, він повинен примиритеся абсо-
лютно з кожним потерпілим, адже відсутність факту прими-
рення хоча б з одним із таких потерпілих буде виключати 
можливість реалізації такого інституту кримінального  
права [3].

Слід звернути увагу на те, що примирення винного з потер-
пілим може відбуватися й за участі медіатора. Головна мета 
медіації в рамках кримінального судочинства – цекінцеве 
примирення потерпілого з правопорушником, досягнення 
компромісу між сторонами та врегулювання конфлікту.

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України  
у своїх положеннях закріпив можливість укладати угоди 
про примирення особи, яка вчинила злочин із потерпі-
лим щодо широкого переліку складів злочинів, які перед-
бачені кримінальним кодексом України. Це можна розці-
нювати як реалізацію принципу гуманізму щодо особи 
потерпілого, а також зробило актуальним питання про  
поширення в Україні медіаційних практик як одного з елемен-
тів відновного правосуддя [5].

Відповідно до Рамкового рішення Ради Європейського 
Союзу «Про місце жертв у кримінальному судочинстві» від  



428

15 березня 2001 року медіація в кримінальних справах – це 
саме процес пошуку під час здійснення досудового розсліду-
вання, судового провадження взаємоприйнятного рішення між 
потерпілим та правопорушником за посередництва компетент-
ної особи – медіатора. На основі такого прийнятого рішення усі 
країни Європейського Союзу зобов’язані поширювати посеред-
ництво в кримінальних справах та забезпечувати прийняття 
до розгляду будь-якої угоди між потерпілим та правопорушни-
ком, досягнутої в процесі посередництва [1].

Найпершою з країн Європи, яка ініціювала запровадження 
такої програми, стала Великобританія під впливом прикладу 
Сполучених Штатів Америкита Канади. На сьогоднішній день 
програми примирення успішно діють і в Норвегії, Фінляндії, 
Великобританії, Австрії, Німеччині, Франції та закріплені на 
рівні національного законодавства [4].

У рамках даної теми слід згадати й про важливість та 
необхідність розробки більш змістовної процедури прими-
рення за участі неповнолітньої особи, а також закріпити  
у процесуальному законодавстві відповідні положення. 
Зокрема, буде доречним запропонувати більш високі, особливі 
вимоги до медіаторів у справах за участі неповнолітньої особи, 
передбачити обов’язковість залучення до процедури посеред-
ництва педагога або професійного психолога, за необхідності 
лікаря, а також батьків, усиновителів (законного представника 
неповнолітнього).
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Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права Національного університету «Одеська юридична академія»  
Тімофєєва Л. Ю.

Широбокова Лілія Олександрівна
аспірантка кафедри кримінального процесу, детективної  

та оперативно-розшукової діяльності 
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПЕРЕЙНЯТТЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА

Кримінальним кодексом України у чч. 1,3 статті 10 перед-
бачено, що громадяни України, які вчинили злочин за межами 
України, не можуть бути видані іноземній державі для притяг-
нення до кримінальної відповідальності. Як альтернатива 
вказаній неможливості, Україна може перейняти кримінальне 
провадження за наявності передбачених кримінальним проце-
суальним законодавством умов, зокрема, якщо судовими орга-
нами іноземної держави не ухвалено вирок, а також при дотри-
манні принципу подвійної кримінальності злочину.

Кримінальне провадження у порядку перейняття є однією 
із найбільш застосовуваних форм міжнародного співробіт-
ництва у кримінальних провадженнях [1], однак у практич-
ній діяльності існують проблеми і невирішені питання, отже, 
вказане провадження є актуальною темою в контексті науко-
вого вивчення. 
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КПК України містить законодавче визначення досліджува-
ного поняття, розуміючи під ним здійснення компетентними 
органами однієї держави розслідування з метою притягнення 
особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені 
на території іншої держави, за її запитом (п. 3 ч. 1 ст. 541  
КПК України).

Законодавець, надаючи роз’яснення цього терміну, 
повною мірою не розкриває змісту провадження в порядку  
перейняття, тому наука кримінального процесу, постійно 
досліджуючи та доповнюючи його, надає свої варіанти, отже 
впливає на удосконалення провадження в цілому.

Слід зазначити, що однозначного розуміння категорії  
провадження у порядку перейняття в науковій літературі 
немає.

Так, Маланюк А.Г., досліджуючи вказане провадження 
хронологічно раніше, розуміє під перейняттям криміналь-
ного переслідування врегульовану міжнародними договорами 
(конвенціями) і національним законодавством діяльність 
уповноважених органів однієї держави, що полягає у передачі 
кримінальної справи щодо злочину, який був скоєний на її тери-
торії, компетентним органам іншої держави, а також діяльність 
останніх, спрямовану на задоволення клопотання відповідної 
іноземної установи – прийняття справи для її провадження 
згідно власного законодавства, у зв’язку з учиненням злочину 
особою, яка підпадає під кримінальну юрисдикцію приймаю-
чої держави [2, с. 83].

У деяких наукових джерелах кримінальне провадження  
у порядку перейняття визначається через категорію 
про цедури, яка полягає у перейнятті кримінального прова-
дження для здійснення його на території України, так  
і в процесі, пов’язаному з передачею матеріалів кримінального 
провадження для подальшого розслідування до уповноваже-
них органів іншої держави [3, с. 422].

Проаналізувавши законодавчу дефініцію, наукові погляди 
можна зазначити, що перейняття в межах міжнародного спів-
робітництва – це складна, специфічно нормативно врегу-
льована процедура, провадження, що складається з низки  
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процесуальних дій і з прийняття процесуальних рішень;  
це діяльність уповноважених (центральних) органів держав, 
а також компетентних органів співпрацюючих держав, спря-
мована на можливість досягнення завдань кримінального 
провадження, зокрема у тих випадках, коли видача особи 
(екстрадиція) є неможливою, з метою притягнення особи до 
кримінальної відповідальності.

Зміст і особливості правової природи перейняття розкрива-
ється, зокрема, через його різновиди. Так, залежно від право-
вого зв’язку особи з державою, що переймає кримінальне 
переслідування, виділяються: перейняття кримінального 
переслідування щодо особи, яка є громадянином перейма-
ючої держави; перейняття кримінального переслідування 
щодо іноземця чи особи без громадянства, що має відбувати 
чи відбуває покарання у переймаючій державі; перейняття 
кримінального переслідування щодо особи без громадянства, 
яка постійно проживає на території переймаючої держави  
[2, с. 83]. Застосовувати дану класифікацію необхідно з ураху-
ванням положень ч. 2 ст. 595 КПК України, а також відповід - 
них положень Європейської конвенції про передачу прова-
дження у кримінальних справах 1972 року.

За обсягом передання поділяється на такі види: передання 
кримінального провадження без особи, яка притягається до 
кримінальної відповідальності; передання особи, яка притя-
гається до кримінальної відповідальності, разом із криміналь-
ним провадженням до запитуючої держави.

А.Г. Маланюком у дисертаційному дослідженні пропо-
нується класифікувати перейняття на просте і складне, 
поклавши в основу класифікації зв’язок перейняття прова-
дження у кримінальній справі з передачею особи інозем-
ній державі. Просте має місце, коли неможливо притягнути 
особу до кримінальної відповідальності в державі, де був 
вчинений злочин, а отже необхідно запитувати міжнародну 
допомогу. Складне – це перейняття матеріалів криміналь-
ної справи, поєднане з передачею особи, яка підозрюється чи 
обвинувачується у вчиненні злочину. При цьому даний вид  
перейняття кримінального переслідування, зазначає  
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науковець, передбачає два можливих випадки: кримінальне 
провадження передається органам іноземної держави разом із 
правопорушником з позиції доцільності її розгляду у відповід-
ній державі; здійснюється видача особи, обумовлена необхід-
ністю перейняття кримінального переслідування за злочини, 
що були скоєні на території держави, що її видає [2, с. 84]. 
Звичайно остааннє не стосується громадян України.

Дослідження окремих питань, пов’язаних з провадженням 
у порядку перейняття є важливим і пріоритетним напрям-
ком в науці кримінального процесу, а також має значення для 
правозастосовної діяльності. На сьогодні у законодавстві існу-
ють певні неточності, невизначеності, прогалини, що потре-
бує корегування. Досліджувану процесуальну форму міжна-
родного співробітництва необхідно постійно удосконалювати  
в цілому, щоб через неї ефективно вирішувати покладені на неї 
загальні та специфічні завдання. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ 
ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Створення ефективних механізмів охорони та захисту права 
власності фізичних і юридичних осіб є важливим завданням 
кожної правової держави, особливо при здійсненні криміналь-
ного провадження. Оскільки відносини власності є рушійною 
силою та надійним плацдармом для забезпечення стабільності 
й розвитку економічних процесів у будь-якому суспільстві, 
то запровадження ефективних механізмів їх захисту відіграє 
важливу роль. 

Відомо, що в усі часи питання захисту права власності нале-
жало до виключної компетенції держави і не було предметом 
розгляду на рівні міжнародної спільноти. Однак за останні 
100 років під впливом глобалізаційних процесів та у звʼязку 
із інтенсивним розвитком правового суспільства, посиленням 
значення і ролі захисту прав людини право власності та меха-
нізми його захисту посіли провідне місце серед забезпечення 
основоположних прав і свобод людини в світі.

Так, необхідність захисту і гарантування права власності  
в Україні підкреслюється закріпленням у Конституції України 
принципу непорушності права власності. Крім того, це поло-
ження знайшло своє відображення у ст. 16 КПК України і здій-
снюється на практиці. Зокрема, позбавлення або обмеження 
права власності під час кримінального провадження здійсню-
ється лише на підставі вмотивованого судового рішення, але, 
як виняток, допускається тимчасове вилучення майна без 
судового рішення в порядку та на підставах, передбачених 
чинним законодавством [1]. Тлумачення такого положення як 
захисту права власності було здійснено Європейським судом 
з прав людини (ЄСПЛ) у справі «Маркс проти Бельгії» від 
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13.07.1979 р., в якому Суд зазначив: «Визнаючи, що кожен має 
право мирно володіти своїм майном, ст. 1 у своїй суті забезпе-
чує право власності».

В теорії права під механізмом захисту прав людини вважа-
ють можливість здійснення людиною, індивідом конкрет-
них дій або вчинків, які спрямовані на захист власних прав та 
свобод. В літературі зазначається, що міжнародно-правовий 
механізм захисту прав – це комплексна система міжнародних 
(міждержавних) органів та організацій, що діють з метою здій-
снення міжнародних стандартів прав і свобод людини чи їх 
відновлення у випадку порушення [2]. 

Сьогодні у Конституції України (та у законодавстві інших 
країн романо-германської правової сімʼї) передбачено два 
механізми судового захисту. Перший виступає як національно-
правова гарантія, що охоплює систему національних засобів 
судового захисту. Другий – базується на визнанні права особи 
та створення відповідних умов для звернення за захистом до 
міжнародних судових установ, зокрема до ЄСПЛ. Ці два способи 
отримали назву прямих, оскільки їх застосування вирішує 
правову проблему по суті.

До них також відносять міждержавні органи та організації,  
в тому числі неурядові правозахисні організації. Вважається, 
що особливістю міждержавних правозахисних організацій  
є те, що вони дійсно мають вплив на відповідні уряди держав, 
змушуючи міжнародну спільноту звернути увагу на пору-
шення прав людини через примусове (обовʼязкове) виконання 
їх рішень. 

Проте більшість міжнародно-правових механізмів улашто-
вані таким чином, що вони покликані реагувати безпосеред-
ньо лише на масові або систематичні порушення прав держа-
вами, а індивідуальні скарги є лише «частинкою у загальному». 
Тобто їх діяльність не прагне до виправлення кожного пору-
шення, про які їм повідомляють. Скарги і заяви, які надходять, 
оцінюються виключно на предмет правової проблеми, втра-
чають свою індивідуальність та потрапляють у масив даних 
для накопичення, які згодом трансформуються у вирішення  
комплексної правової проблеми конкретної держави.
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Найефективнішими є організації, які мають право прийому 
і розгляду індивідуальних скарг від юридичних та фізичних 
осіб. Такі організації здійснюють квазісудовий процес, і як  
результат – їх рішення є обовʼязковим до виконання конкрет-
ною державою, урядом. Подібних інстанцій у світі дуже 
небагато, а звернутися до них громадяни України можуть 
виключно у випадках, коли Україною ратифіковано відповід-
ний міжнародний документ. Однак організації, яка б здійсню-
вала виключно захист права власності на міжнародному рівні 
поки що не існує. Тому, сьогодні провідну роль у цьому процесі 
відігріє саме ЄСПЛ.

Виникнення і розвиток міжнародно-правових механізмів 
повʼязане із періодом після Другої світової війни, коли держави 
і спільнота зосередили свою увагу на захисті прав і свобод 
людини. У цей час Україна ратифікувала більшість міжна-
родних договорів, які визначають нормативне регулювання, 
зокрема і відносин власності: Міжнародний пакт про грома-
дянські і політичні права (1966 р.), Конвенцію про захист прав 
людини і основоположних свобод (1950 р.), Протокол №1 до 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(1952 р.) тощо. 

Правова регламентація здійснюється нормативно-право-
вими актами міжнародного характеру на універсальному, регі-
ональному та двосторонньому рівні. Тому, дуже часто держави 
укладають саме двосторонні договори про правову допомогу, 
де за допомогою норм-принципів, норм-гарантій, охоронних 
чи навіть обмежувальних приписів врегульовано права осіб,  
в тому числі і питання захисту права власності особи. 
Наприклад, договір між Україною та КНР про правову допо-
могу у цивільних та кримінальних справах, договір між 
Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних 
справах тощо. Схожі домовленості існують між Україною та 
США, Грузією, Республікою Казахстан, Польщею та багатьма 
іншими державами. 

В рамках міжнародного співробітництва у криміналь-
них провадженнях важливу роль відіграє міжнародно-
правова допомога: коли до права власності особи може бути  
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застосовано не лише механізми правовідновленого характеру, 
але й інші – наприклад, вилучення або арешт майна, добро-
вільне надання речей і документів, встановлення спеціальних 
режимів доступу до майна тощо. 

Так, Протокол №1 до Конвенції передбачає, що кожна 
фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності 
інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбаче-
них законом і загальними принципами міжнародного права. 
У другій частині зазначено застереження, що вищезазна-
чені положення жодним чином не обмежують право держави 
вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 
здійснювати контроль за користуванням майном відповідно 
до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків 
чи інших зборів або штрафів [3].

Аналізуючи практику звернень громадян України до ЄСПЛ 
варто відзначити, що для захисту свого права власності при 
здійсненні кримінального провадження найчастіше посила-
ються на порушення ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції (захист 
власності), а також на порушення ст. 6 Конвенції (право на 
справедливий суд), ст. 13 Конвенції (право на ефективний засіб 
юридичного захисту), ст. 14 Конвенції (заборона дискриміна-
ції) та ст. 17 Конвенції (заборона зловживання правами). 

Така правова проблема як конфіскація майна у дохід 
держави та неможливість отримання компенсації після того, 
як обвинувачення були зняті за відсутністю складу злочину 
висвітлена у рішенні ЄСПЛ «Свігрунець проти України» від  
30.04.2020 року. Суд зазначив, що оскільки кримінальна справа 
щодо заявниці за підозрою в отриманні нею права власності 
на майно незаконним шляхом була закрита у зв’язку з відсут-
ністю складу злочину, то відмова держави повернути це майно 
заявниці чи відшкодувати їй його вартість після припинення 
застосування цього заходу становило втручання в її майнові 
права відповідно до ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції [4].

Інша ситуація склалася у заявниці по справі «Литвиненко 
проти Росії» від 05.05.2020 року, де на майно заявниці було 
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накладено арешт виключно на припущеннях слідчих про те, 
що заявниця перебувала під впливом невідомих злочинців, 
які застосовували методи для перешкоджання її діяти добро-
вільно, наприклад, підмішуючи їй наркотики. Хоча сама заяв-
ниця надіслала листа до головного слідчого, в якому повідо-
мила, що вона мешкає за кордоном добровільно під час своєї 
відпустки по догляду за дитиною ще до звернення про накла-
дення арешту на майно. Посилаючись на незаконність та 
необгрунтованість дій слідчих органів, ЄСПЛ встановив пору-
шення ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції [5]. 

Таким чином, захист права власності регулюється не лише 
нормами національного права, а й повноцінно функціонує 
у міжнародній практиці: через закріплення правових норм 
універсального, регіонального та двосторонього характеру  
у відповідних міжнародних договорах. Це дає підстави гово-
рити про формування окремої підгалузі міжнародного права 
щодо захисту права власності особи. Захист права влас-
ності при здійсненні кримінального провадження безпе-
речно займає провідну роль у відновленні прав особи, які 
були порушені внаслідок неправомірної діяльності право-
охоронних органів, оскільки національні суди найчастіше  
притримуються позиції саме органів досудового слідства, а не 
особи, яка є підозрюваною, обвинуваченою у кримінальному 
провадженні.
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НОВЕЛИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ЗГІДНО 

СТАНДАРТУ ISO/PAS 45005:2020: СТАНДАРТ 
РОБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

У 2020 році весь світ зіткнувся з новим викликом – панде-
мією COVID-19, який приніс значні корективи у звичне життя 
усіх країн та викликав паніку серед населення. Пандемія поста-
вила усіх перед безпрецедентним викликом для сфери праці, 
починаючи з ризику передачі вірусу на робочих місцях і закін-
чуючи ризиками в галузі безпеки та гігієни праці. 

Стандарт ISO/PAS 45005 є універсальним документом  
з точки зору застосування, але конкретним з точки зору реко-
мендацій, які він містить. У ньому міститься проста та прак-
тична інформація про те, що необхідно зробити або впровадити 
для продовження роботи, без шкоди для здоров’я та безпеки 
їх працівників та інших осіб, які торкнулися їхньої діяльності. 
Ця специфікація допоможе компаніям адаптуватися, вижити 
і залишитися в бізнесі, незалежно від того, як зміниться їхня 
локальна ситуація, без необхідності йти на компроміс щодо 
безпеки працівників [2].

Основним завданням розробленого в рекордно короткі 
для таких документів терміни стандарту було узагальнення 
найкращих міжнародних практик з управління здоров’ям та 



440

безпекою співробітників та зацікавлених сторін під час панде-
мії COVID-19.

Стандарт містить практичні рекомендації щодо управління 
ризиками, пов’язаними з розвитком пандемії COVID-19 та може 
застосовуватися як доповнення до існуючих загальнодержав-
них правил та вимог захисту персоналу. За своїм юридичним 
статусом, стандарт може бути віднесений до категорії загаль-
нодоступних специфікацій (PAS).

Вимоги стандарту однаково поширюються на організації та 
підприємців, які: діяли протягом усієї пандемії; відновлюють 
чи планують відновити роботу після повного чи часткового 
закриття; повторно займають робочі місця, які були повністю 
або частково закриті; створені нещодавно і лише розпочина-
ють свою роботу.

Стандарт містить рекомендації щодо планування та оцінки 
ризиків, що виникають у зв’язку з COVID-19 як у випадках орга-
нізації роботи на постійних стаціонарних або мобільних робо-
чих місцях роботодавця, так і при роботі з дому. До мобільних 
робочих місць стандарт відносить, зокрема, особисті автомо-
білі та автомобілі, надані роботодавцем, а також випадки вико-
нання роботи «в чужих будинках».

Приділяється увага у стандарті та питанням: організації 
тестування та відстеження контактів персоналу; використання 
засобів індивідуального захисту; переміщення між робочими 
місцями, використання місць загального користування, входу 
та виходу з роботи; організації прийому відвідувачів та прове-
дення інших ділових зустрічей із третіми особами; введення 
режиму карантину; спеціальної підготовки при першому 
виході на роботу після скасування режиму карантину; забез-
печення психологічного здоров’я та благополуччя персоналу; 
підготовки звітності щодо ефективності вжитих заходів.

Викладені в Стандарті рекомендації, як зазначають його 
розробники, сформульовані з дотриманням принципу реалі-
зації розумних заходів для управління ризиками, пов’язаними  
з COVID-19. Разом з тим, як зазначено у вступному розділі 
його тексту, якщо запропоновані Стандартом заходи не вжито, 
від співробітників організації вимагати продовження ними  
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роботи не можна. Жоден працівник не повинен працювати 
у небезпечному робочому середовищі – зазначено і у п. 12.1 
Стандарту [1]. Згідно з позицією розробників Стандарту, орга-
нізація несе таку ж відповідальність за здоров’я та безпеку 
працівників, які працюють з дому, як і за тих, хто перебуває на 
стаціонарному фізичному робочому місці.

Таким чином, ISO 45001, Системи менеджменту охорони 
здоров’я та безпеки праці є першим та єдиним міжнародним 
стандартом менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці 
(OH&S), який містить узгоджені передові практики з усього 
світу. Документ містить інформацію, керівні засади та струк-
туру, що дозволяють зменшити ризики, пов’язані з роботою, 
захистити здоров’я та підвищити рівень безпеки на роботі.

Однак охорона здоров’я на робочому місці не обмежується 
лише фізичною безпекою та благополуччям. Стреси та страхи, 
пов’язані з цим періодом, позначаються на всіх нас. Працівники 
у всьому світі можуть перебувати в невизначеності, і їхнє 
робоче середовище відіграє важливу роль у зниженні напруги.

На теперішній час завершено роботу з розробки додатко-
вого стандарту психологічного здоров’я. Стандарт, ISO 45003, 
Системи менеджменту безпеки праці та охорони здоров’я. 
Психологічне здоров’я та безпека на робочому місці. Посібники 
містить рекомендації до вимог стандарту ISO 45001 щодо 
управління ризиками психологічного здоров’я та безпеки 
в рамках системи управління охороною праці. У стандарті 
розглянуто багато сфер діяльності, які можуть вплинути на 
психологічне здоров’я працівника, включаючи неефективне 
спілкування, надмірний тиск, некваліфіковане керівництво та 
організаційну культуру. 

Крім того, вже розпочато роботу над стандартом, пов’язаним 
з профілактикою та лікуванням інфекційних захворювань на 
робочому місці. Цей стандарт включатиме інформацію щодо 
протидії COVID-19 та подібним вірусам, а також іншим хворо-
бам, таким як сезонний грип, оскільки він може вплинути 
на роботу організації, не обов’язково загрожуючи життям 
працівників.
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Західноукраїнського національного університету

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 
ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  

НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Суттєвим складником негативного впливу обмежень 
пересування була їхня раптовість, зокрема у березні-квітні 
та серпні 2020 року. Заздалегідь ухвалені та прокомуніко-
вані рішення матимуть менший негативний ефект. Оскільки 
пандемія та супровідні обмеження триватимуть, і не виклю-
чене повторення таких ситуацій, потрібно розробити прото-
коли чи сценарії для належного інформування громадян 
щодо змін правил та процедур перетину кордонів та спри-
яння безпечній мобільності. Невизначеність, суперечливість 
і непристосованість обмежень до індивідуальних випадків 
зумовлюють потребу в персональному каналі комунікації для 
громадян («гаряча лінія», поштова скринька тощо) та/або 
системі попередніх повідомлень про намір перетнути кордон/
лінію розмежування. Це би суттєво зменшило кількість випад-
ків «розвороту на кордоні» або довгого очікування на рішення. 
В цих умовах центральна влада має максимально використо-
вувати регіональні органи влади та медіа як майданчик для 
поширення інформації про обмеження свободи пересування, 
аби мінімізувати їхній негативний вплив і збільшити поінфор-
мованість громадян. Протипандемічні обмеження особливо 
сильно зачіпають вразливі групи населення, до яких нале-
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жать і мешканці окупованих територій. Рішення влади щодо 
протидії пандемії повинні враховувати контекст конфлікту та 
окупації, аби максимально уникнути критичних для громадян 
України наслідків.

Перші обмеження пересування на межі з ОРДЛО було 
запроваджено на початку березня – як українським урядом, 
так і окупаційною владою. У подальшому правила кілька 
разів змінювалися. Обмеження спричинили різке падіння 
кількості перетинів лінії розмежування та адмін. межі  
з Ордло. Згідно з моніторингом УВКПЛ ООН в Україні,  
у Донецькій області середньомісячна кількість перетинів 
лінії розмежування у період із червня по жовтень 2020 року 
зменшилась у 375 разів порівняно з аналогічним періодом  
2019 року. Зменшення в Луганській області та Криму було не 
таким разючим, однак теж суттєвим. [1, с. 8].

Процес перетину лінії розмежування більшою мірою 
обмежується представниками де-факто влади окремих райо-
нів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), ніж Києвом, до 
того ж обмежується по-різному. Оскільки КПВВ на лінії розме-
жування де-факто функціонують як пункти прикордонного 
контролю, український уряд зі свого боку не вводив жодних 
додаткових заходів з обмеження пересування, пов’язаних  
з епідеміологічною ситуацією – на КПВВ діють тільки чинні 
правила перетину кордону. Крім того, відповідно до домов-
леностей у межах «мінського процесу», українська сторона 
ще у 2020 році підготувала до відкриття ще кілька додатко-
вих КПВВ: «Щастя» та «Золоте». Відкриття цих КПВВ важливо 
з огляду на великий запит з боку місцевого населення, адже 
це допоможе розвантажити інші КПВВ. Можливість перетину 
лінії розмежування через них блокується де-факто владою 
ОРДЛО. До того ж, окупаційні адміністрації з початком епіде-
мії серйозно обмежили переміщення людей і через КПВВ, які 
працювали раніше. Для порівняння, за січень 2021 року КППВ 
«Станиця Луганська» перетнули в обидва боки 27 тисяч осіб – 
це в 11 разів менше, ніж за січень 2020 року – 294 тисяч. 

Пропаганда окупаційної адміністрації пояснює обмеження 
(як і майже повне закриття лінії розмежування минулого 
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року) нібито неконтрольованим зростанням захворюваності 
коронавірусною інфекцією на підконтрольній уряду тери-
торії України. Дані, які оприлюднює де-факто влада окупова-
них районів, свідчать про нібито низький рівень поширення  
Covid-19 в ОРДЛО. Однак ці дані не викликають довіри. Були 
періоди, коли «статистика» нових випадків захворювання на 
окупованих територіях не оновлювалася тижнями, а влітку 
2020 року в медичних закладах так званої «ЛНР» взагалі не 
було тестів. Побічно про суттєве заниження статистики свід-
чать навіть ті дані про смертність від Сovid-19, які оприлюд-
нила сама де-факто влада окупованих територій – понад 
8 % летальних випадків від загальної кількості заражених. 
Найбільш вірогідне пояснення такої високої смертності – низь-
кий рівень реєстрації тих заражених, в кого хвороба протікає 
у відносно легкій формі. Водночас є всі підстави стверджу-
вати, що дані про смертність від Сovid-19 також занижені. Про 
це, наприклад, свідчить сплеск смертності від «пневмонії»  
в Луганську в періоди недостатньої забезпеченості тестами 
на Сovid-19. Отже, де-факто влада ОРДЛО ймовірно викорис-
товувала аргумент про поширення коронавірусу в Україні  
виключно для виправдання подальшого обмеження пересу-
вання через КПВВ та погіршення зв’язків з підконтрольними 
українському уряду територіями. При цьому, з минулого року 
«кордон» між так званою «ДНР» і так званою «ЛНР» закри-
тий, а переміщення людей практично припинилося. Поодинокі 
випадки поїздок можливі через Росію, але місія зафіксувала 
незначну кількість людей, які пересуваються по цьому марш-
руту. Наявна різниця в кількості населення недостатня, щоб 
пояснити відмінність у кількості виявлених заражень. Однією  
з причин може бути гірше постачання тестів до так званої «ЛНР», 
порівняно з так званою «ДНР». Однак, цього теж недостатньо, 
оскільки відсоток смертності (згідно з даними де-факто влади) 
за цих обставин відрізняється незначно. Вагомішим фактором 
може бути те, що населення окупованих районів Донецької 
області має значно інтенсивніше сполучення з Росією, оскільки 
де-факто влада так званої «ДНР» практично повністю закрила 
можливість перетинати лінію розмежування через КПВВ. У так 
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званої «ЛНР» значно інтенсивніше сполучення з підконтроль-
ною українському уряду територією [2, с. 4].

Іншими словами, на противагу твердженням пропаганди 
де-факто влади окупованих територій, неконтрольоване поши-
рення коронавірусної інфекції в ОРДЛО відбувається з боку 
Росії, а не з підконтрольної уряду території України. Однак, 
населення окупованої території має недостатньо інформації 
про реальну ситуацію навіть у сусідніх районах Донецької та 
Луганської областей та не довіряє українській офіційній інфор-
мації. Налагодження повноцінного інформування населення 
ОРДЛО має стати пріоритетним завданням для українського 
уряду та громадянського суспільства.

З усіх КПВВ фактичний пропуск громадян здійсню-
ється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця  
Луганська» – щоденно, «Новотроїцьке» – двічі на тиждень  
у понеділок та п’ятницю, коли російські найманці розблоко-
вують рух дорожнім коридором. Окрім цього, окупаційні адмі-
ністрації обмежили пересування між окупованими частинами 
Луганської та Донецької області (перетнути кордон можна 
лише за умови реєстрації в місці призначення) [2, с. 5]. 

Епідемічні правила на КПВВ наступні:
Якщо у людини, яка перетинає лінію розмежування  

у бік Луганська та Донецька і має прописку в ОРДЛО, підви-
щена температура або є симптоми ГРВІ або ПЛР-тест на 
коронавірус позитивний – примусова госпіталізація. (Якщо 
прописки в ОРДЛО немає і є температура або симптоми ГРВІ, 
проїхати через лінію розмежування не можна). При в’їзді  
в ОРДЛО потрібно заповнити бланк-згоду «на направлення до  
стаціонарного відділення закладу охорони здоров’я для прове-
дення обстеження» або ж здати експрес-тест на коронавірус.

Якщо симптомів ГРВІ немає, і у вас нормальна темпера-
тура, то в’їхати в ОРДЛО можна, але тоді потрібна самоізоляція 
вдома протягом 14 днів. (За умови пред’явлення негативного 
ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 3 дні до в’їзду –  
самоізоляція не потрібна) [3].

Якщо звернути увагу на Постанову 787 то, у пункті 2.2 
йдеться, що перетин державного кордону на в’їзд в Україну 
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іноземцями та особами без громадянства, які підлягають 
самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного 
додатка електронного сервісу «Вдома» Єдиного державного 
веб-порталу електронних послуг (далі – мобільний додаток).  
У разі неможливості встановлення мобільного додатка, 
відмови від його встановлення уповноважена службова особа 
підрозділу охорони державного кордону відмовляє такій особі 
у перетині державного кордону в порядку, визначеному стат-
тею 14 Закону України «Про прикордонний контроль».

На рахунок освіти то, у пункті 3 йдеться, що відвідування 
закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закла-
дах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю 
здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків 
персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отри-
мання повного курсу вакцинації» [4].

Стосовно застосунку Дія то усі повинні проходити іден-
тифікацію у цьому за стосунку та завантажувати сертифі-
кати про вакцинацію. Але з цим у Ордло є низка проблем. Не 
у всіх пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб є інтернет,  
а у більшості пенсіонерів немає навіть смартфонів. Тому це 
створює проблематику для цих людей в деякій мірі пересу-
ватись в умовах пандемії та мати при собі сертифікат про 
вакцинацію, сертифікат про одужання чи сертифікат на основі 
ПЛР-тесту.

Епідемічні правила на гранці:
В’їхати з Росії на контрольовану угрупованнями територію 

Донеччини та Луганщини можна без тесту на COVID. Громадяни 
Росії, які постійно проживають на окупованій території 
Донбасу, при в’їзді до РФ з короткостроковим візитом (до трьох 
днів) можуть не складати тести на COVID-19 і не дотримуватися 
самоізоляції. Якщо ж планується перебування у Росії понад три 
дні, то здавання тестів і самоізоляція є обов’язковими грома-
дянам РФ з ОРДЛО. ПЛР-Тести необхідно здавати незалежно від 
того, чи є щеплення від COVID-19. Які правила для донеччан та 
Луганська без паспортів Росії – органи РФ не уточнюють.

Для в’їзду в Україну з Росії потрібно скласти тест на корона-
вірус. Це стосується як іноземців, так і громадян України. Також 
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можна показати при в’їзді сертифікат вакцинації. При цьому 
потрібно зробити 2 щеплення та вакцина має бути схвалена 
ВООЗ та самою Україною. Російські вакцини проти коронаві-
русу Україна не визнає. Тест можна скласти на кордоні [3].

Відповідно до пункту 7 Постанови 787 Самоізоляція прово-
диться наступним чином: «Самоізоляція, обсервація особи  
у зв’язку з перетинанням державного кордону не застосову-
ється або припиняється в разі одержання негативного резуль-
тату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової 
реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронаві-
русу SARS-CoV-2, який проведено після перетину державного 
кордону (крім осіб, які прибули з Російської Федерації, 
Республіки Індія та перебували на їх території більше ніж  
сім днів протягом останніх 14 днів)» [4].

Потрібно ґрунтовніше дослідити ситуацію з тестами 
на Сovid-19 на КПВВ – їхня вартість, ступінь достовірності, 
преференції щодо конкретної лабораторії на КПВВ «Станиця 
Луганська» з боку поліції та, можливо, прикордонної служби, 
різниця в підходах щодо тестування (а також обсервації)  
в Донецькій та Луганській областях. Ретельного контролю 
вимагає також ситуація з перевіркою мобільних телефонів та 
встановленням мобільних застосунків «Вдома» та «Дія». Варто 
підкреслити необхідність більш широкого та повного інформу-
вання мешканців окупованих районів Донецької та Луганської 
областей щодо ситуації з розповсюдженням коронавірус-
ної інфекції на підконтрольних українському уряду районах. 
Де-факто влада окупованих територій дезінформує мешканців 
з цього питання та намагається якнайбільше обмежити сполу-
чення громадян із вільною територією.
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ПРАВО НА ПРАЦЮ ТА ВІДСТОРОНЕННЯ  
ВІД РОБОТИ В УМОВАХ «ПАНДЕМІЇ COVID-19»: 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Статтею 8 Конституції передбачено, що Конституція України 
має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі Конституції України  
і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами 
прямої дії. 

В той же час, стаття 43 Конституції України гарантує: 
держава створює умови для повного здійснення громадянами 
права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії 
та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-
технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 
відповідно до суспільних потреб.

Статтею 22 Конституції України встановлено, що консти-
туційні права і свободи гарантуються і не можуть бути  
скасовані [1].

Відповідно до статті 21 Конституції України усі люди  
є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини 
є невідчужуваними та непорушними.
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Наказ МОЗ від 04.10.2021 №2153 [2], прямо суперечить 
базовим нормам національної правової системи – Конституції 
України, яка має найвищу юридичну силу та гарантує рівність 
можливостей для реалізації громадянами трудових прав, 
неприпустимість дискримінації, та непорушність і невідчужу-
ваність прав та свобод. 

Нормативно-правовим актом національного законодав-
ства, що врегульовує право на працю та трудові відносити  
працівника і роботодавця, є Кодекс законів про працю України.

Відповідно до статті 21 КЗпП[3] України, яка міститься  
у главі «Загальні положення» цього кодексу, забороняється 
будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення 
принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме 
обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної 
ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального 
та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, 
підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного 
та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, 
членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 
участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи 
інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки 
іншим працівникам у захисті їх прав, повідомлення про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією право-
порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання 
корупції», а також сприяння особі у здійсненні такого пові-
домлення, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними  
з характером роботи або умовами її виконання.

Положення, закріплені Конституцією України, чітко узго-
джуються з міжнародними нормативно-правовими актами.

Так, частина 1 статті 23 Загальної декларації прав людини 
[4] встановлює, що кожна людина має право на працю, на віль-
ний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та 
на захист від безробіття.

Відповідно до статті 7 Декларації усі люди рівні перед зако-
ном і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист 
законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не 
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було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то 
не було підбурювання до такої дискримінації.

В даному контексті також важливо взяти до уваги норми 
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 
права [5]. Відповідно до частини 1 статті 6 цього Пакту 
держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право на 
працю, що включає право кожної людини дістати можливість 
заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або 
на яку вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки до 
забезпечення цього права.

Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються 
гарантувати, що права, проголошені в цьому Пакті, здійснюва-
тимуться без будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, 
статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, націо-
нального чи соціального походження, майнового стану, наро-
дження чи іншої обставини (частина 2 статті 2 Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і культурні права).

Згідно зі статтею 26 Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права [6] всі люди є рівними перед законом і мають 
право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону. 
В цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна  
бути заборонена законом, і закон повинен гарантувати всім 
особам рівний і ефективний захист проти дискримінації за 
будь-якою ознакою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мова, релі-
гія, політичні чи інші переконання, національне чи соціальне 
походження, майновий стан, народження чи інші обставини. 

Кожна людина має право на працю і на здійснення профе-
сійної діяльності, яку вільно обирає або на яку вільно  
погоджується, – це гарантується частиною 1 статті 16 Хартії 
основних прав Європейського союзу [7].

Також відповідно до частини 1 статті 21 Хартії забороня-
ється дискримінація у будь-якому вигляді, включно за ознакою 
статі, раси, генетичних характеристик, мови, релігії та переко-
нань, політичних чи інших поглядів, належності до національ-
них меншин, майнового стану, походження, обмеженої праце-
здатності, віку.

Системний аналіз вказаних норм національного законодав-
ства та міжнародного права дозволяє констатувати беззапере-
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чний, неспростовний, юридично доведений факт, що в Україні 
прямо заборонена дискримінація громадян за будь-якими 
ознаками, включно за ознаками вакцинації чи відмови у вакци-
нації від COVID-19. 

Статтею 5 Декларації гарантовано, що ніхто не повинен 
зазнавати тортур, або жорсткого, нелюдського, або такого, що 
принижує його гідність, поводження і покарання. Нікого не 
може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або 
принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Зокрема, 
жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медич-
ним чи науковим дослідам (стаття 7 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права).

Для цілей цієї Декларації [4] термін «катування» означає 
будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне заподіюють силь-
ний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати 
від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарання 
її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких 
вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю 
особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискриміна-
ції будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподію-
ються державними посадовими особами чи іншими особами, 
які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, 
чи за їх мовчазної згоди [8] (частина 1 статті 1 Конвенції проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що прини-
жують гідність, видів поводження і покарання). 

27.01.2021 на 5-му засіданні ПАРЕ було прийнято Резолюцію 
2361 (2021) «Вакцини проти COVID-19, етичні, юридичні та 
практичні аспекти»[9]. Підпунктом 7.3.1 пункту 7.3 частини 
7 Резолюції Асамблея наполегливо закликала держав-членів  
і Європейський союз забезпечити, щоб громадяни були проін-
формовані про те, що вакцинація не є обов’язковою, і що ніхто 
не повинен знаходитися під політичним, соціальним чи іншим 
тиском з ціллю вакцинації, якщо вони не хочуть цього робити.

Таким чином, будь-який натяк, будь-яка дія, пряма чи опосе-
редкована, будь-якої особи та у будь-якій формі, направлена 
на будь-яке примушування до вакцинації від COVID-19, натяк 
на вакцинацію від COVID-19 у поєднанні із будь-якими діями, 
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в будь-якому вигляді, в будь-якій формі, вчинені будь-якою 
особою, погроза звільненням чи відстороненням від роботи 
працівників закладів освіти, незалежно від організаційно-
правової форми та форми власності, є катуванням та прямою 
дискримінацією.

Пунктом 7.1.1 пункту 7 частини 7 Резолюції 2361 
(2021) Асамблея наполегливо закликала держав-членів  
і Європейський союз забезпечити якісні випробування, які 
мають бути надійними і проводитися з дотриманням етич-
них норм у відповідності до чинних положень Конвенції про 
захист прав і гідності людини щодо застосування біології та 
медицини: Конвенція про права людини та біомедицину та 
Додаткового протоколу до неї, який стосується біомедичних 
досліджень (СДСЄ № 195).

Статтею 2 Конвенції про захист прав і гідності людини 
щодо застосування біології та медицини [11] передбачено, що 
інте реси та благополуччя окремої людини превалюють над 
виключними інтересами усього суспільства або науки.

Статтею 5 цієї ж Конвенції встановлено, що будь-яке втру-
чання у сферу здоров’я може здійснюватися тільки після добро-
вільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій 
особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету 
і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. 
Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкли-
кати свою згоду.

Стаття 23 цієї ж Конвенції, каже, що Сторони забезпечу-
ють належний судовий захист з метою негайного запобігання 
незаконному порушенню прав і принципів, визначених у цій 
Конвенції, або припинення такого порушення.

Частиною 1 статті 14 Додаткового протоколу [11] до неї, 
який стосується біомедичних досліджень (СДСЄ № 195) вста-
новлено, що виключається проведення дослідів над людиною, 
при виконанні положень глави 5 і статті 19, без отримання 
обізнаної, недвозначної, чіткої та документально підтвердже-
ної згоди особи. Особа може на свій розсуд змінити своє пози-
тивне рішення на будь-якій стадії досліджень.

Тобто, усіх працівників галузі освіти, змушують одержати 
щеплення вакциною від COVID-19, погрожуючи відсторо-
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ненням від роботи без збереження заробітної плати, тобто,  
створюють умови для примусової вакцинації без наявності 
вільного волевиявлення. 

Згідно ст. ст. 1, 8, 9 Нюрнберзького кодексу 1947 [12] року:
Абсолютно необхідною умовою проведення експерименту 

над людиною є добровільна згода останньої. В ході проведення 
експерименту випробовуваний повинен мати можливість 
зупинити його. Ніякі національні закони або підзаконні акти 
не можуть применшувати чи скасовувати гарантії, викладені  
в даному кодексі.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Останнім часом актуальним постає питання щодо захисту 
персональних даних, тим більше в умовах карантину, оскільки, 
пандемія змінила наше життя, навіть культуру спілкування, 
праці, навчання, а з розвитком новітніх, інноваційних техноло-
гій та інформатизації суспільства, особливої уваги потребують 
питання зберігання й захищеності даних особи на різних елек-
тронних носіях, гаджетах, Інтернет платформах. Мобільний 
додаток «Дія» стає все дедалі пріоритетним у цьому питанні 
застосунком з використання електронних документів особи 
в повсякденному житті. В сучасному світі можна знайти будь-
яку інформацію про суб’єкта, наприклад його особисте життя, 
вік, сімейний стан, хобі, професію через сторінки у соціаль-
них мережах в Інтернеті, що містять персональні дані, через 
здійснення покупок в Інтернет-магазинах, через періодичне 
надання інформації органам державного та/або місцевого 
самоврядування тощо. Через це виникають проблеми несанк-
ціонованого втручання в особисте життя людини. 

Крім того, до прикладу, О.П. Дзьобань вважає, що є усі 
підстави для виділення наступних основних соціальних 
проблем адаптації людини до мінливих умов інформаційного 
суспільства: проблема мовної комунікації, що становить ядро 
інформатизації; проблема інформаційної безпеки особис-
тості, під якою розуміється стан захищеності інформаційного 
середовища суспільства, що забезпечує її формування й розви-
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ток на користь громадян, організацій і держави. Ця проблема 
означає право людини на отримання об’єктивної інформації 
і припускає, що одержана людиною з різних джерел інфор-
мація не перешкоджає вільному формуванню й розвитку  
її особистості [1].

Законодавством України та Європи поступово врегульову-
ються питання, що виникають з цивільних та не тільки право-
відносин щодо захисту персональних даних. Дефініція терміну 
«персональні дані» міститься в Законі України «Про захист 
персональних даних», відповідно до якого персональними 
даними називаються відомості чи сукупність відомостей про 
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 
ідентифікована (ст. 2). Ідентифікованою особа вважається, 
якщо її можна безпомилково виділити серед інших. Зазвичай 
для того, щоб вважати особу ідентифікованою, необхідні її ім’я, 
прізвище, по батькові та реквізити документа, що посвідчує 
особу/цифровий номер, що присвоюється особі (наприклад, 
ідентифікаційний номер фізичної особи). Однак, іноді навіть 
якщо буде наявна менша кількість інформації – це буде достат-
ньо для того, щоб ідентифікувати особу (наприклад, перелік 
студентів).

Законодавство міжнародне та національне не тільки надає 
правове визначення деяких понять, що пов’язані з персональ-
ними даними, а й спрямоване на реалізацію права на захист 
цих даних у судовому порядку. Відтак, необхідно приділити 
особливу увагу реалізації права на судовий захист персо-
нальних даних в умовах карантину. Стаття 8 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року 
закріплює право на повагу до приватного і сімейного життя, 
а також до особистої кореспонденції [2]. Відповідно до ст. 17 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, 
ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втру-
чання в його особисте і сімейне життя, таємницю його корес-
понденції. Кожна людина має право на законний захист від 
такого втручання чи таких посягань [3]. Отже, кожному суб’єкту 
гарантоване право на його особистий захист від втручання  
в приватне життя.
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Визначання обробки персональних даних надано у ст. 2 
Закону України «Про захист персональних даних», відтак, це 
будь-яка дія або сукупність дій, таких як, наприклад, збирання, 
реєстрація, накопичення, адаптування, зміна, знищення персо-
нальних даних, зокрема з використанням інформаційних (авто-
матизованих) систем. Також, звертаючи увагу на питання щодо 
обробки персональних даних, необхідно виділити Конвенцію 
Ради Європи «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 
обробкою персональних даних», оскільки з розвитком новітніх 
технологій та застосування автоматизованої обробки великої 
кількості персональних даних, виникає необхідність й захисту 
особи у зв’язку із порушенням прав, пов’язаних з такою оброб-
кою. Під терміном «автоматизована обробка» розуміються такі 
операції, які здійснюються повністю або частково за допомо-
гою автоматизованих засобів, наприклад, зберігання даних, 
виконання логічних та (або) арифметичних операцій із цими 
даними, їхню зміну, знищення, вибірку або поширення [4].

Крім того, варто зазначити, що відповідно до ч. 6 ст. 6 Закону 
України «Про захист персональних даних» обробка конфіден-
ційної інформації без згоди особи можлива виключно в інте-
ресах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини. Однак, виходячи із пандемічної ситуації, у 2020 році, 
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» було закріп-
лено, що на період встановлення карантину або обмежуваль-
них заходів та протягом 30 днів з дня його відміни, обробка 
даних (ПІБ, дата народження, місце проживання, роботи або 
навчання, стану здоров’я та місця госпіталізації або самоізо-
ляції) без згоди особи, дозволяється за умови використання 
таких даних виключно з метою здійснення протиепідемічних 
заходів. А протягом 30 днів після закінчення періоду встанов-
лення карантину такі дані підлягають знеособленню, а у разі 
неможливості – знищенню [5].

Рішенням Вищої ради правосуддя «Про надання уніфікова-
них рекомендацій для судів усіх інстанцій та юрисдикцій щодо 
безпечної роботи в умовах карантину» від 01.04.2021 року, 
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рекомендовано проведення судових засідань в режимі реаль-
ного часу в мережі Інтернет, з проведенням їх онлайн-трансля-
цій, а також у режимі відеоконференцій, шляхом трансляції між 
різними залами судового засідання [6]. Тобто, за необхідності, 
судами здійснюється дистанційний розгляд справ задля забез-
печення доступу до правосуддя в умовах карантину. 

Отже, однією із сучасних проблем суспільного життя є сфера 
захисту персональних даних. Непоодинокі випадки порушення 
прав щодо персональної інформації, спричинене розповсю-
дженням, використанням та поширенням без дозволу особи, 
є глобальною проблемою сучасного суспільства, адже нажаль 
люди не завжди в змозі вберегти себе від шахраїв, від «злиття» 
в Інтернеті своїх даних тощо. А з розвитком новітніх технологій 
розповсюдити та знайти інформацію майже про будь-яку особу 
стає все легше. Особлива увага зараз приділяється інформації 
про людей, через останні події, які відбуваються в Україні, а саме 
поширення респіраторної хвороби COVID-19. Варто зауважити, 
що цивільне законодавство не має окремих норм, що регулю-
ють відповідальність за порушення персональних даних, але  
у ст. 15 ЦК України гарантовано право на захист цивільних прав 
та інтересів, що також відіграє важливу роль у сфері захисту 
персональних даних особи. Таким чином, відбувається стрім-
кий розвиток інформаційної сфери та з’являється проблема-
тика захисту персональних даних в Інтернеті.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В ЄС

Надзвичайно актуальним питанням є впровадження елек-
тронної взаємодії в умовах стрімкого розвитку е-урядування. 
Багато країн світу, включаючи держави-члени ЄС, Австрія, 
Бельгія, Ірландія, Сінгапур, Таїланд, Фінляндія, Естонія, Данія, 
Люксембург, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія живуть  
в абсолютно нових вимірах цифрового суспільства та еконо-
міки, запровадивши е-урядування, створивши урядові 
портали, запустивши електронні цифрові підписи, ID- та  
MobileID-карти, налагодивши взаємодію між органами держав-
ної влади, а найголовніше – між державою і громадянином.

Електронний уряд (e-Government) – це така модель держав-
ного управління, яка заснована на широкому використанні 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою 
підвищення ефективності, відкритості та прозорості органів 
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державної влади та органів місцевого самоврядування, вста-
новлення суспільного контрою над нею, надання в дистан-
ційному режимі комплексу державних послуг для людини та 
громадянина, суспільства та бізнесу [6, c. 102]. 

Доцільно відзначити, що створення електронного уряду при 
всій різноманітності моделей передбачає вирішення загальних 
завдань: організацію електронного документообігу всередині 
органів влади; максимальне переведення в електронну форму 
взаємин держави та громадянського суспільства; викорис-
тання мережі Інтернет для організації інтерактивного зв’язку 
і встановлення ефективного зворотного зв’язку органів влади 
з громадянами; формування політичної комунікації між грома-
дянами та владою, що забезпечує контроль за управлінською 
діяльністю органів влади як у процесі прийняття рішень, так  
і під час їх реалізації. 

Загалом виділяють три основні моделі побудови електрон-
ного уряду: континентально-європейську (країни Західної, 
Центральної та Східної Європи); англо-американську (США, 
Канада, Великобританія); азіатську (Південна Корея, Сінгапур). 
Континентально-європейська модель електронного уряду 
характеризується такими ознаками: інтеграцією європейських 
народів і країн, що проявляється у єдиній валюті, єдиному 
загальноєвропейському інформаційному просторі, вільному 
пересуванні капіталів та інформації; наявністю наддержавних 
інститутів (Європарламент, Єврокомісія, Європейський суд), 
рекомендації яких обов’язкові для виконання усіма країнами 
Європейського Союзу та мають наступні харатектеристики: 
високий ступінь інтегрованості до єдиного інформаційного 
простору і вільний доступ до інформації; жорстке законодав-
ство, що регулює інформаційні правовідносини та інформа-
ційні потоки, які циркулюють у європейському інформацій-
ному просторі [5, c. 30].

Управління та діяльність національних урядів і наддер-
жавних структур у цій моделі обумовлені застосуванням ІКТ 
із орієнтацією на потреби громадян-користувачів інфор-
маційних мереж і систем. Такий тип управління дає змогу 
споживачеві ЄС (виборцю, громадянину, представникові  
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громадськості) реалізовувати свої публічні обов’язки, напри-
клад, використовуючи систему електронного голосування або 
отримувати публічні послуги. 

В Європейському Союзі головний акцент у питаннях побу-
дови електронної держави робиться на досягненні соціаль-
ної єдності націй, які до нього належать і Європейського 
Співтовариства загалом. При цьому основною небезпекою для 
себе європейці вважають цифровий розрив між громадянами 
ЄС похилого віку, кількість яких зростає з кожним роком, не 
готовими і часто нездатними до роботи з цифровими інстру-
ментами, мережею Інтернет. Інвестиції в ІКТ – це, насамперед, 
інвестиції в людей. В європейських країнах все більший розви-
ток отримують різноманітні форми зворотного зв’язку. Вдалим 
прикладом того, яким чином можна дізнатись думки виборців, 
є французький урядовий сайт Débat Public («Публічне обгово-
рення») [8], на якому заздалегідь публікується документація 
стосовно важливих інфраструктурних проектів (мостів, доріг, 
житлового будівництва), для того, щоб громадяни Франції 
могли вільно висловити свою думку та враження щодо таких 
інновацій [2, c. 186].

Ще яскравим прикладом успішного досвіду впровадження 
електронного урядування і зокрема електронної взаємо-
дії в ЄС є Естонія, громадяни якої з 2002 р. замість паперових 
документів і паспортів отримують індивідуальні ID-картки 
(обов’язковий ідентифікаційний документ кожного громадя-
нина), за допомогою яких відбувається авторизація на сайтах 
банків, державних організацій, лікарень – в цілому можна 
скористатися чотирма тисячами різних сервісів – від покупки 
ліцензії на рибну ловлю до оплати проїзду в громадському 
транспорті. Кожна ID-картка має чіп, у якого два «ключа»: 
один дозволяє підписувати документи, а інший – заходити 
на сайти. Для цього необхідно вставити картку в спеціальний 
рідер і підключити його до комп’ютера. З поширенням смарт-
фонів і мобільного інтернету чіпи почали інтегрувати прямо 
в SIM-карти. ID-карта має високий ступінь захисту, оскільки 
містить PIN-код, який дозволяє використовувати її в бага-
тьох web-системах. Захист особистої інформації громадян  
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є невід’ємною частиною естонського законодавства. Зберіган - 
ня та використання інформації в електронному вигляді 
регулюється кількома різними законами. Використання 
баз даних державної установи постійно відстежується  
і фіксується [7, с. 61].

Таким чином, законодавчою основною електронного уряду-
вання в Естонії слугують такі документи: «The Public Information 
Act» (РІА) (Закон про публічну інформацію), що вступив в силу 
в червні 2001 р. – стосується загальнодержавних і регіональ-
них органів влади, юридичних осіб, що провадять соціальні 
послуги; «The Personal Data Protection Act» (PDPA) (Закон про 
захист анкетних даних (введений у дію 19 травня 1996 р.) – цей 
закон захищає фундаментальні права і свободи особи на захист 
її особистої інформації; «The Information Society Services Act» 
(Закон про інформаційні послуги), що вступив у силу 1 травня 
2004 р. – здійснював забезпечення директиви ЄС 2000/31/EC 
щодо визначення юридичних аспектів інформаційних послуг, 
зокрема у сфері комерції, електронної торгівлі на внутріш-
ньому ринку; «The Electronic Communications Act» (Закон про 
електронні комунікації) – вступив у силу 1 січня 2005 р. – 
покликаний забезпечити імплементацію нової європейської 
структури електронних комунікацій; «Тhe Digital Signatures Act» 
(DSA) (Закон про цифровий підпис) вступив у силу 15 грудня 
2000 р. – надає цифровому підпису таку ж юридичну силу, яку 
має підпис, зроблений від руки, і зобов’язує всі державні уста-
нови приймати до розгляду документи з цифровим підпи-
сом; «Тhe Databases Act» (Закон про бази даних) – затвер-
джений ще у 1997 р. – регулює створення і обслуговування 
електронних баз даних і окреслює необхідний для них ступінь  
захисту [3, с. 28–30].

На сьогодні в e-Естонії працюють: 1) e-кабінет – забез-
печує ведення засідань уряду завдяки електорнній системі, 
щоденні зміни стану бюджету можна бачити в реальному 
часі; 2) e-вибори – процедура голосування здійснюється через 
мережу Інтернет; 3) e-податковий департамент – єдине сере-
довище для надання та контролю податкових і митних декла-
рацій; 4) eRIK – центр реєстрів та інформаційних систем;  
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5) e-комерційний регістр – різні послуги для юридичних осіб,  
у тому числі: портал підприємця, реєстрація підприємств, зміна 
даних, звітність; 6) e-кадастрова книга – реєстрація і контроль 
даних про земельні ділянки; 7) e-справа – судова документація  
і діловодство; 8) e-нотаріус – нотаріальні послуги, докумен-
тація, діловодство та звітність нотаріусів перед державою;  
9) e-право – міжміністерське середовище для діловодства  
й узгодження законопроектів (охоплює всі етапи розробки 
законопроектів до подання їх до уряду); 10) e-поліція – 
(дорожні штрафи) – автоматична реєстрація факту порушення, 
розсилка рішення про призначення штрафу електронною 
поштою; 11) e-школа – підключені всі школи, реалізований 
повноформатний шкільний щоденник, який включає зв’язок 
батьків – школа, розклад уроків, домашнє завдання, оцінки; 
існує зв’язок з іншими інформаційними системами;  
12) e-депозитарій – центральний реєстр цінних паперів і управ-
ління портфелями для фізичних (юридичних) осіб, акціонерні 
книги всіх акціонерів товариств Естонії; 13) e-пенсія – повне 
самообслуговування фізичних осіб: заява, вибір та управління 
фондами, різна звітність; 14) e-рахунки – єдиний портал, інте-
грований з іншими середовищами, де підприємства розміщу-
ють рахунки постачальників і покупців послуг та їх історію;  
15) e-квитанція – єдиний портал забезпечує зв’язок з банками 
та продавцями; 16) ID-квиток – продаж квитків (загальний 
транспорт, міські музеї, басейн, кораблі, роль квитка виконує 
ID-картка) [4, c. 165]. 

В аспекті покращення цифрової інфраструктури держав-
ного сектору на рівні ЄС 19 квітня 2016 р. Європейська Комісія  
ініціювала Комюніке Європейському Парламенту, Раді, 
Економіко-соціальному комітету та Комітету регіонів План дій 
з електронного уряду ЄС на 2016–2020 рр., COM (2016) 179, що 
включає такі основні ідеї: 1) Цифровий стандарт; 2) Принцип 
єдиного разу; 3) Інклюзивність та доступність; 4) Відкритість 
та прозорість; 5) Стандартне транскордонне надання цифро-
вих послуг; 6) Стандартна сумісність урядових служб;  
7) Надійність та безпека. Слід зазначити, що впровадження 
електронного уряду в ЄС координується Генеральним управ-
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лінням Європейської Комісії з питань комунікаційних мереж, 
контенту та технологій (DG Connect), що також відповідає за 
управління Цифровим порядком денним [1].
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ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ КРИЗИ  
АБО КРИЗА ПРАВ ЛЮДИНИ:  

ОКРЕМІ ПРОМІЖНІ РЕФЛЕКСІЇ  
ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

ПІД ЧАС ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ

З моменту оцінки Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я (далі – ВООЗ) ситуації зі спалахом коронавірусної 
інфекції COVID-19 з огляду на її тривожний рівень розповсю-
дження, складності випадків захворювання й тієї загрози, 
яку становить цей вірус, як пандемії [9], 11 березня 2020 р. 
фактично був започаткований повномасштабний глобаль-
ний процес прийняття рішучих дій у відповідь. З метою запо-
бігання поширенню гострої респіраторної хвороби у світі 
міжнародним співтовариством було випрацьовано цілу низку  
рекомендацій [1], правил та порад [5] стосовно нагальної необ-
хідності проведення різноманітних невідкладних протиепі-
демічних заходів, – носіння засобів індивідуального захисту, 
збереження соціальної дистанції, дотримання самоізоляції, 
введення загальнонаціональних і місцевих локдаунів, а також 
встановлення загальних й локальних карантинів.

Однак, вже на першочерговому етапі їх впровадження на 
національному рівні різними державами почала спостерігатись 
доволі неоднозначна реакція з боку населення, за якої, принай-
мні на перший погляд, досить прагматична і раціональна ідея 
убезпечення від захворювання та недопущення його подаль-
шого розповсюдження була практично протиставлена сприй-
няттю відповідних заходів щонайменше в якості втручання  
у реалізацію прав і свобод людини, й дедалі частіше, як їх обме-
ження. Це, у свою чергу, не тільки викликало значний суспіль-
ний резонанс та призвело до великої кількості протестів проти 
т. зв. «антиковідних правил» та карантинних обмежень [11],  
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а й суттєво актуалізувало чималу кількість як вже нині існую-
чих, так і зумовило виникнення нових надскладних проблем-
них питань в переважній більшості сфер наукових пошуків, 
особливе місце серед яких було відведено галузевим правовим 
та мультидисциплінарним дослідженням. Загострення чутли-
вості відповідних питань згодом відбулось і через запрова-
дження низки додаткових обмежень, – обов’язкового носіння 
захисних масок та респіраторів, обмеження контактів з іншими 
людьми, введення локдауну вихідного дня і адаптивного 
карантину, встановлення заборон щодо відвідування різних 
закладів та перебування у громадських місцях тощо.

Все це в цілому, багато в чому, обумовило зосередження 
значної уваги громадськості і фахівців на всебічному аналізі 
проблематики визначення понять, встановлення змісту  
і сутності, а також співвідношення і розмежування таких кате-
горій, як «необхідність» і «доцільність», «добровільність», 
«обов’язковість» і «примусовість» та сформувало вельми 
умовно більш загальні питання щодо «законності» і «право-
мірності» застосування означених обмежень прав людини, 
а також їх порушень. Така ситуація, у свою чергу, надалі послу-
гувала певною своєрідною відправною точкою процесу комп-
лексного всебічного переосмислення і детального перегляду 
основних положень ключових міжнародних договорів у галузі 
прав людини [12].

Водночас і ця ситуація також зазнала суттєвого усклад-
нення через міркування щодо необхідності профілактики інфі-
кування. Відтак для боротьби із хворобою, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, була розгорнута масштабна кампанія  
з масової вакцинації населення [4], яка, у свою чергу, також  
зумовила виникнення цілого спектру питань довкола  
щеплення та активізувала кількість звернень, як до власне 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
[13], а також Протоколів до неї [2], так і щодо Європейського 
суду з прав людини [6] із заявами про їх порушення. Примітно, 
що оскарженню сьогодні підлягає майже кожне право, закріп-
лене у положеннях переважної більшості статей відповідної 
Конвенції, що неодмінно свідчить про нагальність вирішення 
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тих актуальних проблем, які наразі існують в частині співвідно-
шення запроваджених обмежень та прав людини. Вбачається, 
що протиріччя, які мають місце між ними призводять не тільки 
до низки фундаментальних питань, присвячених «колектив-
ному» й «індивідуальному», «публічному» і «приватному» (на 
прикладі здоров’я особи та громадського здоров’я), а також 
міжнародним зобов’язанням держав щодо поваги прав людини 
та відступу від них під час надзвичайних ситуацій, а й до розду-
мів про те, наскільки ефективним є вирішення поодиноких 
проблем окремо, не применшуючи значення кожної з них [3].

І дійсно, надзвичайні ситуації вимагають незвичайних вирі-
шень. Вважається, що одне з таких було прийняте 31 травня 
2021 р. на сімдесят четвертій сесії Всесвітньої асамблеї охорони 
здоров’я, під час якої держави-члени закликали провести  
з 29 листопада-01 грудня 2021 р. другу за всю історію існу-
вання ВООЗ спеціальну сесію [8] для розгляду питання про 
розроблення конвенції, угоди або іншого міжнародного доку-
мента щодо забезпечення готовності до пандемії та вжиття 
заходів реагування [7], на якій 01 грудня 2021 р. було ухвалено 
рішення розпочати процес розробки історичного глобального 
договору щодо запобігання пандеміям, забезпеченню готов-
ності та вжиття заходів реагування [10]. І, незважаючи на те, що 
в основі прийняття відповідного рішення були, скоріше, орга-
нізаційно-правові та адміністративно-фінансові виклики та 
необхідність подолання їх наслідків, виникає розумна підстава 
вважати, що відповідний міжнародний документ також буде 
присвячений, зокрема, і питанням, пов’язаним із вирішенням 
супутніх правових колізій.
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ЩОДО ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДРОБКУ 

ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

Кінець 2019 року ознаменувався подією, яка стала справж-
нім горем для мільярдів людей і спричинила загрозу життю  
і здоров’ю всієї планети. Людство стикнулося з пандемією 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у зв’язку з чим, поста-
новою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року  
№ 1236 в нашій державі був запроваджений карантин [1].

У вересні 2020 року Міністерством охорони здоров’я було 
оновлено єдиний державний протокол лікування хворих на 
COVID-19 з метою здійснення ефективного та якісного ліку-
вання населення і запобіганню стрімкого розповсюдження 
вірусу [2]. 

Проте, влада дійшла висновку, що цього недостатньо  
і Міністерство охорони здоров’я своїм наказом від 04.10.2021 
№2153 затвердило перелік організацій, представники яких 
підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 [3]. При 
цьому, de jure для осіб, які не входять в цей перелік, вакцина-
ція нібито не є обов’язковою, але de facto влада зробила все для 
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того, щоб людина, в якої немає сертифікату про вакцинацію, не 
змогла жити своїм повноцінним життям. Таким чином, невак-
цинована особа не може користуватися громадським тран-
спортом, відвідувати магазини одягу, заклади громадського 
харчування, заклади для відпочинку і проведення дозвілля 
(кінотеатри, театри, музеї) тощо. 

Все це стало причиною того, що люди, які за станом здоров’я 
або з інших причин не можуть провакцинуватися, почали 
шукати способи продовжувати повноцінне життя без неправо-
мірних обмежень і утисків з боку влади і громадськості. І, як 
результат, наразі в нашій державі відбувається масове здій-
снення підробки документації про щеплення.

Проте, влада вирішила, що дане діяння не може лишатися 
безкарним і 6 жовтня 2021 року Комітет з питань здоров’я 
нації, медичної допомоги та медичного страхування на своєму 
засіданні розглянув проект Закону «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо встановлення відпові-
дальності за підробку документів, що стосуються проведення 
профілактичних щеплень» №6084 [4].

Даним законопроектом було запропоновано доповнити 
Кримінальний кодекс України статтею 3213, запровадивши 
кримінальну відповідальність за:

– використання особою завідомо підроблених докумен-
тів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень 
проти особливо небезпечних інфекційних хвороб;

– внесення медичним працівником завідомо неправдивих 
відомостей до медичної документації щодо проведення профі-
лактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних 
хвороб;

– виготовлення з метою збуту або збут підроблених доку-
ментів, які підтверджують проведення профілактичних 
щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Розмір штрафних санкції за даний вид правопорушення 
пропонується встановити від 17 тис грн до 170 тис грн або від 
двох до трьох років позбавлення волі, в залежності від тяжко-
сті скоєного. 
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Кримінальна відповідальність в рамках цієї статті вста-
новлюється не тільки за підробку сертифікатів про вакцина-
цію, а ще й результатів ПЛР-тестування, довідок про одужання 
від COVID-19, рекламу та пропонування продажу підробок, 
придбання підробок, за внесення неправдивих даних до елек-
тронної системи охорони здоров’я медичними працівниками. 
Також, передбачається звільнення від кримінальної відпові-
дальності у разі добровільної здачі підроблених документів та 
сприяння у розкритті такого злочину (виключно за перше таке 
правопорушення) [5].

Проте, наскільки доцільним буде криміналізувати це право-
порушення враховуючи те, що з моменту запровадження 
загальнодержавного карантину відбувається грубе порушення 
і нехтування конституційними правами людини? Зокрема  
в статті 22 Основного Закону нашої держави зазначається, 
що конституційні права і свободи гарантуються та не можуть 
бути скасовані. Примусова обсервація громадян є порушенням 
права на свободу та особисту недоторканість, що передбачене 
в статті 29 Конституції України (далі за текстом – Конституції). 
Заборона користування громадським транспортом за відсут-
ності документа про вакцинацію – порушення права на 
свободу пересування (стаття 33). Заборона здійснювати 
підприємницьку діяльність і займатися трудовою діяльністю  
(статті 42 і 43 Конституції). Заборона виходити з дому особам 
віком понад 60 років є порушенням принципу рівності консти-
туційних прав громадян за віковою ознакою і права на свободу 
пересування (статті 24 і 33) [6].

Для всіх правознавців і осіб, які обізнані в чинному законо-
давстві нашої держави, абсолютно очевидним є той факт, що 
відбувається грубе порушення прав людини і повне нехту-
вання положенням статті 5 Конституції, в якій зазначено, що 
єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу 
безпосередньо і через органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування. 

Враховуючи вищезазначене, постає риторичне питання, 
невже народ за власною ініціативою позбавляє себе базових 
конституційних прав і свідомо унеможливлює свою повно-
цінну життєдіяльність?
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Отже, вважаємо, що замість того, щоб вигадувати способи 
ще більшого залякування населення, шляхом доповнення 
чинного Кримінального Кодексу України новими статтями, 
необхідно розробити дійсно дієву стратегію боротьби з панде-
мією, спричиненою коронавірусною хворобою COVID-19 без 
зневажання і порушення прав людини і громадянина. Тоді, 
можливо, і не буде необхідності у здійсненні підробки доку-
ментації про щеплення і як результат – нівелюється потреба  
у доповненні Кримінального Кодексу України новими  
нормами.
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ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ

З кінця січня 2020 Всесвітня організація охорони здоров’я 
почала оприлюднювати ряд рекомендацій, в рамках проти-
дії поширенню коронавірусу (COVID-2019). Дане занепоко-
єння було викликано тим, що вірус, осередком якого спочатку 
було лише місці Ухань, Китайської Народної Республіки почав 
поширюватися на інші міста країни. У зв’язку із тим, що наслід-
ком захворювання даним вірусом може бути смерть хворого,  
30 січня ВООЗ визнала епідемію коронавірусу надзвичайною 
ситуацією яка має міжнародне значення. Даними рекоменда-
ціями ВООЗ визначила категорії епідеміологічної небезпеки 
держав, на підставі статистичних показників стану розповсю-
дження вірусу серед населення та їх поведінку у разі виявлення 
такої. Проте перелік мір, зокрема викладений в таких рекомен-
даціях, як «Глобальний епіднагляд за випадками інфікування 
людини, викликаного новим коронавірусом (2019 nCoV)» від 
31.01.2020 та «Глобальний епіднагляд за випадками захворю-
вання COVID-19, викликаними інфікуванням людини новим 
коронавірусом 2019 р» від 20.03.2020.

Наприкінці 2020 року після проведення клінічних випро-
бувань, для широких мас стали доступні вакцини від зазначе-
ної хвороби та з часом країни почали схвалювати їх викорис-
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тання для свого населення. Дана подія потягла за собою низку 
наслідків, які з часом вилились у змушування осіб проходити 
вакцинацію для отримання доступу до певних сфер обслугову-
вання. Насамперед спочатку для подорожування між країнами, 
громадянам стало необхідно вакцинуватись вакциною, схва-
леною державою, яку особа має намір відвідувати. Далі вакци-
нація громадян стала невід’ємною частиною функціонування 
внутрішньо державних структур, органів виконавчої влади та 
бізнесу у сфері обслуговування. Так Постановою кабміну було 
введено обмеження для невакцинованої групи населення, 
які виражались у відстороненні від служби у органах держав-
ної влади, забороні отримання послуг у розважальних закла-
дах або закладах загального харчування, тощо… [1]. Вказані 
події викликали дещо неоднозначне ставлення насленення до 
такої повденки, яка з огляду виражається у активному примусі 
громадян вакцинуватись для задоволення свої соціальних 
потреб. Однак чи є вказані дії з боку держави порушенням прав 
людини та громадянина?

По своїй суті вказані дії з боку держави носять в собі 
порушення прав людини, закріплених ЄКПЛ, а саме статті 8 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
яка ратифікована Законом України від 17 липня 1997 року  
№ 475/97-ВР, згідно тексту якої кожен має право на повагу до 
свого приватного і сімейного життя, до свого житла і корес-
понденції [2, ст. 8], а також прав громадянина: свобода пере-
сування, право на працю, тощо, гарантом яких виступає сама 
держава.

Формально поняття «примусова вакцинація» не існує  
у контексті розглядаємої ситуації. Держава не зобов’язує 
громадян вакцинуватися напряму, натомість підбурює особу 
на прийняття такого рішення самостійно, з метою задоволення 
власних потреб. В тому числі існують альтернативи вакцину-
ванню, яка виражаєься у наявності в людини ПЛР тесту.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод, яка ратифікована Законом України 
від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР, кожен має право на 
повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла  
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і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втруча-
тись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли 
втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним 
у демократичному суспільстві в інтересах національної та 
громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для 
запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я 
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином основна позиція ЄСПЛ просліджується у рішенні 
від 28 квітня 2021 року (CASE OF VAVŘIČKA AND OTHERS v. THE 
CZECH REPUBLIC) в якому Європейський суд з прав людини 
підкреслив, що, на загальну думку, вакцинація є одним із 
найбільш успішніших та ефективних з точки зору витрат захо-
дів у сфері охорони здоров’я і що кожна держава має намага-
тися досягати максимально можливого рівня вакцинації серед 
свого населення. Конвенція та інші міжнародні документи 
покладають позитивне зобов’язання на Договірні Держави зі 
вжиття належних заходів із захисту життя і здоров’я осіб, які 
перебувають під їхньою юрисдикцією. У світлі цих аргументів 
ЄСПЛ дійшов висновку, що обов’язок проходження вакцинації 
в Чехії є відповіддю національних органів влади на нагальну 
соціальну потребу в захисті здоров’я окремої особи та суспіль-
ства в цілому від відповідних хвороб та недопущенні будь-
якої тенденції зменшення рівня вакцинації дітей. Суд зрештою 
дійшов висновку, що оскаржувані заходи можуть вважатись 
такими, що були «необхідними у демократичному суспільстві», 
а тому не вбачав порушення статті 8 Конвенції [3, с. 88–99].

Таким чином можна дійти до висновків, що введені держа-
вами заходи щодо забезпечення вакцинування населення не  
є порушенням основоположних прав та свобод людини, 
оскільки вказані заходи проводяться в інтересах громадської 
безпеки, запобігання підвищення захворюваності населення,  
а також обмеження розповсюдження інфекції.

Джерела:
1. Постанова Кабінету місністрів України від 20.10.2021 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  
9 грудня 2020 р. № 1236» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1096–2021-п#Text
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2. Європейська конвенція з прав людини та основоположних 
свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

3. CASE OF VAVŘIČKA AND OTHERS v. THE CZECH REPUBLIC. URL: 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001–209039%22]}

Науковий керівник – д.ю.н., професор, професор кафедри міжнарод-
ного та європейського права Національного університету «Одеська 
юридична академія» Сурілова О. О.

Федорова Тетяна Сергіївна
к.ю.н., доцент кафедри міжнародного та європейського права

Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В ЄС

В умовах глобалізації економіки, жорсткої конкуренції 
на ринках товарів і послуг, економіка будь-якої країни має 
перспективи розвитку лише за умов переходу до виробництва 
моделі інформаційно-інвестиційного розвитку. Впровадження 
нових технологій виробництва потребує реалізації концеп-
ції безперервного навчання управлінського та виробничого 
персоналу [4]. Оволодіння електронною освітою може допо-
могти побороти в державі безробіття та підвищити економіч-
ний і соціальний рівень життя населення, так як зайнятість при 
безперервному підвищенні своєї кваліфікації постійно зростає. 

У програмі «Електронна Європа» (Резолюція «і2010») 
щодо електронної освіти передбачається: підключення 
через широкополосні мережі: всі школи й університети країн 
Європейського Союзу повинні мати доступ до мережі Інтернет 
через широкополосні мережі; також музеї, бібліотеки, архіви 
й інші подібні інститути, що відіграють важливу роль в елек-
тронній освіті, необхідно підключити до широкополосних 
мереж; наприкінці 2002 року Європейська комісія прийняла 
пропозиції зі специфікуванням програми «Електронна освіта» 
(e-Learning Programme); віртуальні студентські кампуси: у краї-
нах-членах Європейського Союзу, що підтримують програму 
електронної освіти і програму eTen (колишню TEN-Telecom),  
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усі університети з метою підвищення якості й ефектив-
ності освітнього процесу повинні забезпечувати он-лайн 
доступ до своїх ресурсів студентам і дослідникам; універси-
тетські й дослідницькі комп’ютерно-орієнтовані системи:  
Європейська комісія розгортає дослідження на проект зі ство-
рення загальноєвропейських комп’ютерно-орієнтованих 
мереж і платформ. Вони дадуть змогу багатьом організаціям 
працювати спільно над розв’язанням комплексних проблем, 
забезпечать їм доступ до освітніх ресурсів усієї Європи; підви-
щення рівня освіти суспільства: країни Європейського Союзу 
повинні почати діяльність із забезпечення дорослого насе-
лення професійними навичками, необхідними для участі  
в житті сучасного суспільства, збільшення свого робочого 
потенціалу й поліпшення якості життя. Сюди повинні бути 
включені базові комп’ютерні навички, уміння працювати  
в команді [1].

У зв’язку з цим, у Європейському Союзі з’являється низка 
спеціальних освітніх програм, що активно використовують 
у своїй діяльності інформаційно-комунікаційні технології  
і тим самим сприяють підвищенню рівня своїх послуг, а також 
подальшому розвиткові цих технологій. До таких програм  
належать, насамперед, програми «Сократ» і «Леонардо да 
Вінчі»: перша програма є однією з основних в Європейському 
Союзі і направлена на поліпшення якості освіти й розширення 
співробітництва між країнами Євросоюзу у всіх сферах освіти, 
має безліч підпрограм (акцій) і додаткових програм; друга 
являється однією з базових програм Європейського Союзу 
у сфері професійного навчання й розвитку, містить в собі 
заходи, спрямовані на підтримку співробітництва між різними  
університетами, організаціями та компаніями із професійного 
навчання. 

Важливе місце серед програм, присвячених електрон-
ному навчанню, займає програма «Електронне наповнення 
(eContent)», яка спрямована на підтримку виробництва, вико-
ристання й поширення Європейського цифрового наповнення, 
а також на забезпечення мовного та культурного різноманіття 
в глобальних електронних мережах [3, c. 104]. 
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Європейська асоціація університетів дистанційного 
навчання (European Association of Distance Teaching Universities, 
EADTU), заснована у 1987 р. за ініціативи європейських інсти-
тутів дистанційного навчання і є провідним інституційним 
об’єднанням Європи щодо програм модернізації європей-
ських університетів, що представляє європейські університети  
з відкритим і дистанційним навчанням [8]. Метою діяльності 
є створення європейського простору навчання відповідно до 
Болонської декларації і Стратегії ET2020 [6]. 

До основних видів діяльності EADTU можна віднести:  
1) сприяння Online, Open & Flexible (OOF) освіти, підтримка 
співпраці й розробка нових методів і технологій навчання  
в рамках проекту; 2) організація заходів для поширення  
досвіду в OOF освіті шляхом обміну досвідом, студентами, 
співробітниками, експертними групами, проектами, цільо-
вими групами; 3) підтримує політичну співпрацю та розробку 
політики з питань підтримки електронного навчання на рівні 
ректора та підтримка співпраці з ЄС, європейськими зацікавле-
ними організаціями і національними урядами; 4) безперервна 
освіта, дослідження й інновації, відкрита освіта і MOOCs, вірту-
альна мобільність, навички і працездатність, забезпечення 
якості освіти; 5) є інформаційним центром для дослідження 
останніх тенденцій в сфері OOF освіти й політики та програм 
ЄС щодо електронного навчання [2].

Вже у 2003 році EADTU запровадила проект eBologna, основ-
ною метою якого було створення європейської електрон-
ної мережі для реалізації Болонського процесу. Ключовими 
елементами є неперервність освіти, запровадження електро-
нного і змішаного навчання у форматі міжнародної співпраці; 
використання електронного навчання для поширення і доступ-
ності європейської освіти; розвиток віртуальної мобільності.  
У рамках Болонського процесу визначено загальний підхід до 
забезпечення якості освіти та розроблено Європейською асоці-
ацією забезпечення якості вищої освіти (ENQA) нормативний 
документ «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості 
в Європейському просторі вищої освіти (ESG)», де зазначено 
основні вимоги до системи якості освітніх установ [2].
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Головною метою функціонування європейської програми 
ECB Check є підвищення якості програм для електронного 
навчання, що базується на проведенні незалежного оціню-
вання програм і навчальних закладів, що забезпечують можли-
вість електронного навчання.

Метою діяльності ECB Check визначено: 1) поширення  
у міжнародній спільноті інформації про діяльність ECB 
Check; 2) проведення сертифікації щодо забезпечення якості 
освіти електронного навчання; 3) постійний процес наро-
щування потенціалу; 4) удосконалення моделі забезпечення 
якості й управління ECB Check. Слід зазначити, що спільнота 
є відкритою і має навчальний курс «Відкрите ECB Check», де 
можна пройти сертифікацію і стати рецензентом ECB Check.  
До того ж, у 2012 р. було запроваджено знак якості Open 
ECB-CHECK (Open e-learning in Capacity Building Check) для 
електронного навчання. Оцінювання вібувається за базовими 
критеріями: інформація про програму і викладачів; орієн-
тація на цільову групу; якість і зміст програми навчання;  
розглядається програма навчання у загальній структурі; медіа 
платформа; ефективність використання програмних продук-
тів; звіт установи [5]. 

За підтримки Європейського Союзу було розроблено стан-
дарти оцінювання якості освіти у сфері електронного навчання 
(Quality Assessment for E-learning: a Benchmarking Approach), що 
включає огляд шести основних компонентів процесу забезпе-
чення якості – стратегічний менеджмент, розробка навчаль-
них програм, розробка курсів, доставка навчальних матеріалів, 
підтримка персоналу, підтримка студентів [7].

Міжнародний знак якості для e-learning Epprobate розроб-
лено 2012 році Мережею навчальних агенцій (The Learning 
Agency Network, LANETO), Валлонським агентством з теле-
комунікацій (Agence Wallonne des Télécommunications, AWT) 
та Центром забезпечення якості електронного навчання 
(e-Learning Quality Service Center, eLQSC). Головною метою 
проекту було підвищення якості й сертифікації навчальних 
матеріалів, які використовуються в електронному навчанні. 
Основними цілями Epprobate є: 1) розробка знака якості для 
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електронного навчання; 2) збільшення визнання електронного 
навчання шляхом надання міжнародного знака якості; 3) спри-
яння процесу визнання забезпечення якості для електронного 
навчання; 4) створення міжнародної мережі рецензентів (педа-
гогічних фахівців, експертів в предметній сфері) і національних 
організацій-партнерів. Головними показниками, які викорис-
товуються під час оцінювання якості, є: дизайн курсу (надання 
інформації про зміст курсу); орієнтація на цільову групу; медіа 
платформа; змістовна частина (права на інтелектуальну влас-
ність, дотримання законодавства). Міжнародний знак якості 
для електронного навчання Epprobate з 2012 року викорис-
товують у 35 країнах Європи, Африки, Азії, Тихоокеанського  
регіону й Північної та Південної Америки [2, c. 249].

На період 2016–2020 рр. Радою міністрів ЄС з освіти та 
Європейською Комісією у листопаді 2015 року було визначено 
низку нових пріоритетів європейської співпраці в галузі освіти 
та навчання, що було зроблено у формі спільного звіту [6].
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ  
І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Події останніх років, пов’язані з пандемією коронавірусної 
хвороби, а також «перші кроки» практичного впровадження 
заходів, спрямованих на припинення розповсюдження інфек-
ції суттєво актуалізували тематику, присвячену дотриманню 
основних прав і свобод людини як з боку органів державної 
влади, так і власне громадянського суспільства, й зумовили 
наявність значної кількості проблем стосовно реалізації прин-
ципу їх забезпечення та захисту. Так, з-поміж низки надваж-
ливих питань, які наразі існують у відповідній сфері одне  
з чільних місць відводиться саме проблематиці обмеження 
відповідних прав і свобод в умовах карантину [10, c. 91].

Слід зазначити, що встановлення та запровадження  
в державі такого особливого режиму як карантин, як правило, 
здійснюється, насамперед, шляхом «… обмеження основних 
прав і свобод людини …» [1, c. 17], під яким, у свою чергу, зазви-
чай розуміється «… діяльність компетентних державних орга-
нів по встановленню меж щодо здійснення прав людини …»  
[7, c. 12], а також «… втручання публічної влади у сферу приват-
ної автономії індивіда, яким запроваджуються певні заходи, 
спрямовані на забезпечення балансу приватних і публічних 
інтересів з метою захисту національної безпеки, громадського 
порядку, життя і здоров’я інших людей …» [8, с. 291].
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Примітно, що аналогічна ситуація сьогодні спостерігається 
й на т. зв. «міжнародному рівні», на якому, в межах боротьби  
з COVID-19, «представники» світового співтовариства «прийма-
ють рішення», які також призводять до певного обмеження 
прав і свобод людини, зокрема, завдяки створенню норм міжна-
родного права, які «зобов’язують» державу «… захищати життя 
людини …» [3] та «надають» можливість «… обмежувати певні 
права для охорони здоров’я населення …» [4]. Більш того, прак-
тика Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) вказує 
на т. зв. «позитивний обов’язок» держави щодо запровадження 
подібних заходів, а їх «невживання» й взагалі може сприйма-
тись як його порушення [12].

Незважаючи на це, реальність сьогодення свідчить про те, 
що такі «дії» здебільшого є доволі «непопулярними» серед 
населення, що, у свою чергу, дуже часто призводить до виник-
нення запеклих дискусій, які зазвичай зводяться до питання 
законності та правомірності обмеження прав і свобод людей  
з боку держави, зокрема, в особі контролюючих і правоохорон-
них органів. І дійсно, Загальна декларація прав людини прого-
лошує, що «… при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина 
повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені 
законом виключно з метою забезпечення належного визна-
ння і поваги прав і свобод інших …» [2]. А, оскільки, в країні  
й досі не введено режиму надзвичайного стану, вкрай актуаль-
ною та достатньо гострою проблемою постає питання щодо 
регулювання права на свободу пересування та права прове-
дення релігійних та інших заходів, які можуть бути обмежені 
тільки в його умовах [6], а не під час, наприклад, надзвичайної  
ситуації [5].

В частині ж правомірності, доцільним знову вбачається 
звернення до практики ЄСПЛ, в якій, для того, щоб обме-
ження реалізації будь-якого права визнавалось таким, необ-
хідним є дотримання певних умов, сукупність яких є відомою 
під назвою т. зв. «трискладового тесту». Відтак, з’ясовуючи 
чи було правомірним втручання держави у конкретне право, 
ЄСПЛ завжди «перевіряє» дотримання трьох таких наступних 
чинників аби держава діяла правильно, обмежуючи права та 



482

свободи людини: «… якісний закон – чіткий, передбачуваний 
і доступний …» [9], «… законна виправдана мета – конкретні, 
досяжні, реалістичні та обмеженні в часі цілі, спрямовані на 
покращення ситуації в майбутньому та суспільна необхідність, 
тобто дотримання балансу однієї людини з балансом прав всієї 
нації на здорове та безпечне середовище …» [11].

Крім цього, відповідно до рекомендацій Організації 
Об’єднаних Націй «Human rights at the time of COVID-19 –  
a Guidance Note» зазначені обмеження мають також бути  
«… пропорційними, необхідними та недискримінаційними …» 
[13].

Таким чином, надскладні дискусійні питання, які існу-
ють довкола проблематики обмеження прав і свобод людини  
в умовах карантину обумовлюють нагальну необхідність 
проведення подальших досліджень у напрямку пошуків 
певних «можливостей» встановлення і забезпечення «розум-
ного» балансу приватних і публічних інтересів в частині дотри-
мання прав індивідів та «збереження» громадського здоров’я 
виключно на підставі та лише в межах закону, не допус-
каючи при цьому зловживань, порушень й необґрунтованих  
втручань.
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ВАКЦИНАЦІЯ ЯК НОВЕ МІРИЛО ПРАВ ЛЮДИНИ 
У 21 СТОЛІТТІ: НЕВЖЕ РЕАЛЬНІСТЬ?

Світ в останні кілька років стикнувся з проблемою COVID-19 
та ще з більшими проблемами, пов’язаними з натужно-насиль-
ницькою імплементацією вакцинаційних та карантинно-
обмежувальних заходів. Україна не залишилася осторонь від 
світових тенденцій та заповзято вирішила згадати досвід нелю-
дяного ставлення до своїх громадян, зокрема в аспекті паплю-
ження прав людини, передбачених Конституцією України та 
рядом міжнародно-правових актів, і зокрема, права на працю.

Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи «Вакцини 
проти COVID-19 : етичні, правові та практичні питання» перед-
бачає у пункті 7.3.1., що «Асамблея закликає своїх країн-членів 
та ЄС забезпечити інформування громадян, що вакцинація не 
є обов’язковою та ніхто не має бути підданим політичному, 
соціальному або іншому тиску щодо вакцинації, якщо він не 
бажає бути вакцинованим». Пунктом 7.3.2. надалі підкреслено, 
що «має забезпечуватися відсутність дискримінації у випадку 
не вакцинації особи через можливі ризики для здоров’я або 
небажання вакцинуватися» [1]. Згідно узагальненого змісту 
Конституції України, Міжнародного пакту про економічні, соці-
альні та культурні права, обмеження прав людини можливі 
лише на підставі законів, і взагалі права людини не мають бути 
звужені в порівняння з обсягом, визначених Конституцією 
України.

Натомість, Кабінетом Міністрів України та МОЗ України 
прийнято ряд своїх актів, що передбачають порушення прав 
людей, зокрема в аспекті права на працю. Постановою КМУ від 
20.10.2021 № 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.12.2020 № 1236» передбачено, що 
підлягають відстороненню від роботи працівники та державні 
службовці, обов’язковість профілактичних щеплень проти 
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COVID-19 яких визначено переліком, затвердженим наказом 
МОЗ від 04.10.2021 № 2153, які відмовляються або ухиляються 
від проведення таких профілактичних щеплень.

Наказом МОЗ від 27.10.2021 № 2362 «Про внесення змін до 
Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респі-
раторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію  
COVID-19 в Україні у 2021–2022 роках» з Дорожньої карти 
вилучено положення щодо добровільності вакцинації проти  
COVID-19 для усіх груп населення та професійних груп.

Відповідно, прийняттям таких положень, всупереч встанов-
леному Конституцією порядку, порушується право на добро-
вільність здійснення медичної процедури (вакцинації) та 
порушуються права на працю багатьох громадян України.

Статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має 
право на працю, що включає можливість заробляти собі на 
життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно пого-
джується. Це право забезпечується обов’язком держави ство-
рювати громадянам умови для повного його здійснення. Саме 
тому відсторонення невакцинованих проти гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19 працівників від роботи без збереження 
заробітної плати є порушенням права на працю, я як наслі-
док, права на оплату цієї праці. Не кажучи вже про моральні та  
соціальні складнощі, що настають через свавільне примушу-
вання урядом людей до вакцинації.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб», профілактичні щеплення 
проти дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правця, туберку-
льозу є обов’язковими та вносяться до календаря щеплень. 
Станом на сьогодні вакцинація від COVID-19 для працівни-
ків є добровільною. Роботодавець немає права застосовувати 
будь-які заходи впливу до працівника, якщо останній не бажає  
її проходити [2].

Відповідно до статті 2–1 Кодексу законів про працю України, 
будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме 
обмеження прав працівників не допускається. Відсторонення 
працівника від роботи можливе тільки з підстав, що  
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визначені законодавством, зокрема ст.46 Кодексу Законів 
про Працю України (постанова Верховного Суду у справі 
№761/12073/18 від 01.04.2020 р.).

Частиною шостою статті 12 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб» визначено, що повноліт-
нім дієздатним громадянам профілактичні щеплення прово-
дяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про 
щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакци-
нальні ускладнення. Натомість Урядом здійснюється прямий 
тиск та примус до здійсненння медичної процедури препара-
тами, зміст яких невідомий, наслідки застосування яких таких 
невідомі та не роз’яснюються. Фактично, такі насильницькі дії 
уряду під егідою «заподіяння добра» лише додатково зрощу-
ють сумніви щодо необхідності та ефективності цієї процедури.

Зазвичай, роботодавці перед відстороненням вимагають  
у працівників надання інформації про наявність або відстуність 
щеплень від COVID-19. Це, в свою чергу, є порушенням статті 7 
Закону України «Про захист персональних даних», відповідно 
до якої забороняється обробка персональних даних, що стосу-
ються здоров’я.

Стаття 391 Закону України «Основи законодавства про 
охорону здоров’я» передбачає, що пацієнт має право на таєм-
ницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною 
допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його 
медичному обстеженні. Тобто, ця норма забороняє вимагати 
та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про 
діагноз та методи лікування пацієнта, зокрема і щодо прове-
дення або непроведення вакцинації від COVID-19.

Стаття 286 Цивільного кодексу України передбачає, що 
фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров’я, 
факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також 
про відомості, одержані при її медичному обстеженні. Також 
фізична особа зобов’язана утримуватися від поширення такої 
інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням служ-
бових обов’язків або з інших джерел. Разом з тим, роботодавці 
також вимушено подають цю інформацію без дозволу особи 
іншим зацікавленим суб’єктам та органам.
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Тобто, урядом створюються численні перешкоди до здій-
снення особами права на працю, права на оплату праці, права 
на збереження в таємниці своїх персональних даних щодо 
стану здоров’я. Вся ця ситуація виглядає сюрреалістичною, 
зокрема і на фоні звернень українського Омбудсмена Людмили 
Денисової [3] до Кабміну щодо порушення прав людей на 
працю в умовах примушування їх до вакцинації (зокрема підза-
конними актами).

Таким чином, можна зробити висновок, що український 
уряд замість дотримання Конституції України та її законів, 
займається довільно-насильницькою правотворчістю, яка 
суттєво обмежує та порушує права людини, пов’язуючи реалі-
зацію її основоположних прав з якоюсь примусово нав’язаною 
медичною процедурою.
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https://pace.coe.int/en/files/29004/html 

2. Відмова працівника від вакцинації не є підставою для звіль-
нення, а карантин не виправдовує прогулів. Закон і бізнес. URL: 
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Шеляженко Юрій Вадимович
ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ  
НА СУМЛІННУ ВІДМОВУ (CONSCIENTIOUS OBJECTION)  
ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ  
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЮРИДИЧНОГО ГАРАНТУВАННЯ  
ЦЬОГО ПРАВА 230

СЕКЦІЯ № 6 
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ  
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Горобець Наталія Олександрівна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ  
ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ЯК СТАНДАРТ ПРАВОСУДДЯ 240
Дегтярьов Максим Григорович
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 243
Ігнатова Анастасія Сергіївна, Грушко Мальвіна Валеріївна 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ  
ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
КОРІННИХ НАРОДІВ 246
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ПРО ЖІНОЧУ ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ:  
ПРИЧИНИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 250
Карпенко Аліна Олегівна
ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 253
Кучма Ольга Леонідівна
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ЩОДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ 265

Пилипишина Ірина Ігорівна
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ  
НА БЕЗПЕКУ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 272

Сіньова Людмила Миколаївна 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ  277

Стасів Оксана Василівна
ПРАВО ПРАЦЮЮЧИХ ЖІНОК  
НА ЗАХИСТ МАТЕРИНСТВА  
В КОНСТЕКСТІ СТАТТІ 8 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  
СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ 282

Стоцька Дарина Валентинівна
ДО ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ 285

Тарасевич Тетяна Юріївна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ:  
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 288

Трюхан Оксана Анатоліївна
ОГЛЯД АКТУАЛЬНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ  
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 294
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Чута Діана Сергіївна
ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК  
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 300
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  

В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
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ЗАХИСТ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  
ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 306
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС  
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕПАТРІАЦІЇ МІГРАНТІВ  
У КРАЇНУ ПОХОДЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ СИТУАЦІЇ  
В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ 318
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Корягіна Анжела Миколаївна,  
Биндюк Катерина Геннадіївна
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  
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ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ПОТЕРПІЛОГО  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 330
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ПАНДЕМІЯ COVID-19 ЯК ВИКЛИК  
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 333
Рудецька Поліна Андріївна
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ  
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ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Бєлогубова Оксана Олександрівна
МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  
У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ 353
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DEFINITION OF INFORMATION IN SCIENCE AND LAW 358
Малюта Владислав Васильович, 
Язаджи Вікторія Сергіївна
ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
У ВИДАЧІ ПРАВОПОРУШНИКІВ,  
ПРИЧЕТНИХ ДО МІЖНАРОДНОГО КІБЕРТЕРОРИЗМУ  360
Марценко Наталія Степанівна,  
Котис Вікторія Ярославівна
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ  
У ПРАВОСУДДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 364
Кирилюк Алла Володимирівна
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
НА ПРОДУКТ, СТВОРЕНИЙ В ІТ-СФЕРІ 369
Міщенко Ілона Володимирівна
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП  
ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:  
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 376
Плотнікова Марія Володимирівна
ОКРЕМІ ПИТАННЯ СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ  
В ІНТЕРНЕТІ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ 380
Рульов Ілля Михайлович
БЛОКЧЕЙН ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ  
У ЗАХИСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 385
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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН  
ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ:  
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 398

СЕКЦІЯ № 9 
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гуртієва Людмила Миколаївна,  
Клєщенко Анжеліка Леонідівна
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ  
ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
У РОЗУМНІ СТРОКИ 401
Підгородинська Анастасія Вікторівна 
ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ,  
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ  
В МЕЖАХ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 406
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 411
Тетерятник Ганна Костянтинівна
АКСІОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ 414
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КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО, 
НАПРАВЛЕНА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 
ПРОЦЕДУРИ ДО ПІДОЗРЮВАНОГО І ОБВИНУВАЧЕНОГО  
В КОНТЕКСТІ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ  
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 421
Тоцька Валерія Сергіївна
ПРОЦЕДУРА МЕДІАЦІЇ ПРИ ПРИМИРЕННІ ВИННОГО  
З ПОТЕРПІЛИМ В ПРАКТИЦІ ЗАСТОСУВАННЯ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 425
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ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПЕРЕЙНЯТТЯ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 429
Якових Євген Володимирович
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ  
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ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ISO/PAS 45005:2020:  
СТАНДАРТ РОБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 439
Буртняк Ірина Віталіївна
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 
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