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Р О З Д І Л  V
ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
ПРАВА В УМОВАХ ПОШУКУ 

ОПТИМАЛЬНИХ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ, 
СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

АВЕРОЧК1НА Тетяна

ПРАВОВИЙ РЕЖ ИМ  ЗДІЙ СН ЕН Н Я ІНОЗЕМНИМИ 
ВІЙСЬКОВИМИ КОРАБЛЯМ И МИРНОГО ПРОХОДУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИ М  МОРЕМ У К РА ЇН И
З питанням про суверенітет та адміністрати

вну юрисдикцію прибережної держави в терито
ріальному морі тісно пов’язане питання про 
прохід через територіальне море військових 
кораблів інших держав. В зарубіжній літерату
рі середини минулого століття доводилося, ІЦО 

військові судна мають таке саме право мирного 
проходу в територіальному морі, як й торгове
льні. Хайд заявляє, що «хоча військові кораблі 
й не слугують потребам торгівлі, вони тим не 
менш в нормальних умовах також користують
ся правом проходу через територіальні во
ди» [1, 253]. Оппенгейм, визнаючи, що «право 
вільного проходу через територіальні води не є 
загальновизнаним», все ж доходить висновку 
про те, що «жодна держава фактично не переш
коджає проходу в мирний час іноземних війсь
кових кораблів та інших державних суден через 
територіальні води. Тому можна з повною підс
тавою констатувати наявність звичаю, відповід
но до якого проходу військових кораблів через 
берегові води не повинного чинитися в мирний 
час жодних перешкод...» [2, 67-68]. У радянсь
кій літературі того часу з цього приводу було 
вироблено протилежну точку зору, що визнала 
розглядуване право кожної держави [3]. Загаль
новизнаного принципу проходу іноземних вій
ськових кораблів на сьогодні не склалося та 
держави притримуються або дозвільного, або 
повідомного порядку. Прохід військових кораб
лів через іноземне територіальне море в певних 
випадках може представляти загрозу безпеці 
прибережної держави. Тому при підписанні 
Конвенції про територіальне море та прилеглу 
зону 1958 р. [4], СРСР зробив застереження до 
ст. 23 і заявив про те, що «прибережна держава

має право встановлювати дозвільний порядок 
проходу іноземних військових через її територі
альні води». Держави, що вимагають поперед
нього повідомлення, як правило, встановлюють 
перелік тих даних, які повинні бути повідомле
ні. Обмежується кількість суден, які можуть 
прибути, а також строк їх перебування.

Конвенція ООН з морського права 1982 року 
[9], зокрема ст. ЗО, зазначає, якщо будь-який 
військовий корабель не дотримується законів і 
правил прибережної держави, що стосуються 
проходу через територіальне море, та ігнорує 
будь-яку звернену до нього вимогу про їх дотри
мання, прибережна держава може вимагати від 
нього негайно залишити територіальне море.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про 
державний кордон України» [10] іноземні вій
ськові кораблі, а також підводні транспортні 
засоби здійснюють мирний прохід через терито
ріальне море України в порядку, який встанов
люється Кабінетом Міністрів України. При цьо
му підводні човни, інші підводні транспортні 
засоби повинні йти на поверхні і під своїм пра
пором. У разі недодержання законодавства 
України, що стосується проходу іноземного не
військового судна або військового корабля 
(через територіальне море України, та нехту
вання звернутою до них вимогою про необхід
ність додержання законодавства компетентні 
органи України вправі зажадати від судна 
(корабля) негайно залишити територіальне море 
України.

Ст. 15 цього Закону зобов’язує іноземні вій
ськові кораблі під час плавання і перебування б 
територіальному морі України додержувати 
правил радіозв’язку, навігаційних, портових,
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митних, санітарних та інших правил. Іноземні 
військові кораблі в разі вимушеного заходжен
ня в територіальне море України або у разі ви
мушеного недодержання правил плавання і пе
ребування в цих водах зобов’язані негайно пові
домити про це адміністрацію найближчого пор
ту України.

Відповідно до ст. 16 Закону, будь-яка проми
слова, дослідна і пошукова діяльність інозем
них військових кораблів у територіальному мо
рі України забороняється, за винятком випад
ків, коли така діяльність здійснюється з дозво
лу компетентних органів України або на підста
ві міжнародних договорів України.

У територіальному морі України рішенням 
компетентних органів України можуть бути 
встановлені райони, в яких тимчасово забороня
ється плавання і перебування українських та 
іноземних військових кораблів Про встановлен
ня таких районів оголошується у встановлено
му порядку (ст. 17 Закону України «Про держа
вний кордон України»),

Більш детально правила здійснення мирного 
проходу в територіальному морі України інозе
мних військових кораблів регламентовано у 
Правилах плавання і перебування в територіа
льному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в 
портах України іноземних військових кораблів, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 1996 р. № 529 [11] (далі 
-  Правила). Відповідно до Правил, іноземні 
військові кораблі в територіальному морі Украї
ни користуються правом мирного проходження 
за умови додержання законодавства України, 
цих Правил та інших правил, що стосуються 
режиму територіального моря України, а також 
міжнародних договорів України. Мирне прохо
дження іноземних військових кораблів через 
територіальне море України здійснюється з ме
тою його перетинання без заходження у внутрі
шні води України або з метою проходження у 
внутрішні води, на рейди та в порти України 
чи виходу з них у відкрите море. Проходження 
є мирним, якщо ним не порушується мир, а 
також правопорядок або безпека України. Таке 
проходження повинне бути безперервним і шви
дким. Воно може включати зупинку і стоянку 
на якорі, пов’язані із звичайним плаванням або 
необхідні внаслідок непереборної сили чи лиха, 
або з метою надання допомоги особам, суднам 
чи літальним апаратам, які перебувають у небе
зпеці чи зазнали лиха.

У разі здійснення мирного проходження в 
територіальному морі України іноземним війсь
ковим кораблям забороняється будь-який із 
таких видів діяльності: загроза силою або її 
застосування проти суверенітету, територіаль
ної цілісності або політичної незалежності 
України чи якимось іншим чином на порушен
ня принципів міжнародного права, відображе
них у Статуті ООН; будь-які маневри або на
вчання із зброєю будь-якого виду; будь-який 
акт, спрямований на збирання інформації на

шкоду обороні або безпеці України; будь-який 
акт пропаганди, що має за мету посягання на 
оборону або безпеку України; підняття в повіт
ря, посадка або прийняття на борт будь-якого 
літального апарата чи будь-якого військового 
пристрою; навантаження або розвантаження 
будь-якого товару, вантажу чи валюти, посадка 
або висадка будь-якої особи без дозволу україн
ських компетентних органів; будь-який акт на
вмисного і значного забруднення навколишньо
го середовища; будь-яка промислова, дослідна і 
пошукова діяльність (за винятком випадків, 
коли така діяльність провадиться з дозволу 
компетентних органів України або на підставі 
міжнародних договорів України); будь-який 
акт, спрямований на створення перешкод функ
ціонуванню всіх систем зв’язку або інших спо
руд чи установок України; будь-яка інша діяль
ність, яка не має прямого відношення до прохо
дження кораблів.

Проходження іноземного військового кораб
ля не вважається мирним у разі вчинення ним 
дій, заборонених цим пунктом. Мирне прохо
дження іноземних військових кораблів через 
територіальне море України з метою перетинан
ня територіального моря України без заходжен
ня у внутрішні води та порти України допуска
ється за маршрутами, які використовуються, 
як правило, для міжнародного судноплавства.

Таким чином, на сьогодні склалася практика 
повідомного характеру відвідання військовими 
кораблями територіальних морів іноземних дер
жав та можливість цих держав у разі недодер
жання такими відвідувачами необхідних пра
вил проходу зажадати від них залишення меж 
територіального моря, що цілком відповідає 
вимогам безпеки та недоторканості державних 
кордонів морських держав.
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АРТЕМЕНКО Ігор

ДО ПИТАННЯ ПРО В И ЗН А ЧЕН Н Я ПОНЯТТЯ 
«П У БЛ ІЧН А  АДМ ІНІСТРАЦІЯ» В У К РА ЇН І

Питання термінології є болісно-складним 
для адміністративного права та адміністративно- 
правової науки в першу чергу через конкурен
цію, так би мовити, традиційної адміністратив
но-правової термінології з термінологією, яка 
лише починає прокладати собі шлях у сфері 
адміністративного права. Йдеться зокрема про 
таке поняття як «публічна адміністрація». Уве
дення цього терміну в правовий обіг може бути 
пояснено необхідністю приведення термінологі
чної складової адміністративно-правової докт
рини у відповідність з реально існуючими про
цесами та явищами у державі та суспільстві, 
розширенням адміністративно-правового регу
лювання суспільних відносин, потребами адап
тації національного законодавства до законо
давства Європейського Союзу (ЄС). Так, на дум
ку В. Б. Авер’янова, управління з боку держа
ви, яке було домінуючим в усіх сферах за ра
дянських часів, тепер не є настільки визначаль
ним. З огляду на це ним пропонується виділен
ня нового суб’єкта -  «публічної адміністрації» 
у вигляді органів виконавчої влади та виконав
чих органів місцевого самоврядування. Навіть 
на рівні співвідношення понять «управління», 
«регулювання» й «адміністрація», а також 
«державне» і «публічне» видно їх принципову 
відмінність. Управління передбачає прямий 
вплив, тобто наявність відносин підпорядкуван
ня, і, наприклад, застосовується щодо об’єктів 
права державної власності. Водночас, на думку 
В. Б. Авер’янова, щодо більшості суспільних 
явищ та відносин здійснюється регулювання, а 
не управління [1, с. 10-11].

Сьогодні поняття «публічна адміністрація» 
досить часто зустрічається у нормативно- 
правових актах України та працях деяких вче
них, проте наразі й досі не сформовано єдиного 
підходу щодо визначення даного поняття. За
значена обставина актуалізує необхідність пог
либлення наукових досліджень поняття публіч
ної адміністрації, її сутності та ознак.

Термін «публічна адміністрація» вперше бу
ло використано в праві ЄС. Аналіз окремих но
рмативно-правових актів ЄС дозволяє зробити 
висновок, що у європейському праві існує два 
визначення поняття «публічна адміністрація»: 
у вузькому та у широкому сенсі. У вузькому 
сенсі під «публічною адміністрацією» розумі
ються «регіональні органи, місцеві та інші ор

гани публічної влади», «центральні уряди» та 
«публічна служба». Під органами публічної 
влади при цьому розуміються: «інституції регі
онального, місцевого або іншого характеру, ін
ші органи, діяльність яких регулюється норма
ми публічного права або діями держав-членів; 
органи, наділені достатніми суверенними повно
важеннями країни, які з формальної точки зору 
не є частиною адміністративного апарату дер- 
жави-члена, але структура та завдання якого 
визначені в законі (причому ці завдання лежать 
сфері функціонування держави)».

У широкому сенсі в європейському праві до 
«публічної адміністрації», крім органів публіч
ної влади, відносять ті органи, які не входять 
до неї організаційно, але виконують делеговані 
нею функції. Водночас, як зазначається у Резо
люції щодо публічної (державної) відповідаль
ності, під «публічною владою» (або органами 
публічної влади), слід розуміти: будь-яку уста
нову публічного права (включаючи державу, 
регіональні та місцеві органи державної влади, 
незалежні публічні підприємства) та будь-яких 
фізичних осіб під час виконання ними повнова
жень офіційних органів [2, с. 11].

Підтвердженням існування тлумачення тер
міну «публічна адміністрація» у широкому та у 
вузькому сенсі постають також роботи європей
ських вчених, які під поняттям «публічна адмі
ністрація» розуміють: сукупність органів, уста
нов та організацій, які здійснюють адміністра
тивні функції; адміністративна діяльність, яка 
здійснюється цією адміністрацією в інтересах 
суспільства; сфера управління публічним секто
ром з боку тієї ж публічної адміністрації [З, 
с. 41].

Окремої уваги до визначення поняття «пуб
лічна адміністрація» потребує підхід В. Б. Аве- 
р’янов, який визначає останню як сукупність 
органів виконавчої влади та органів виконавчо
го самоврядування, підпорядкованих політич
ній владі, які забезпечують виконання закону 
та здійснюють інші публічно-управлінські фун
кції [4, с. 117].

У словнику термінів і понять з державного 
управління визначено, що публічна адміністра
ція -- це сукупність державних і недержавних 
суб’єктів публічної влади, ключовими структур
ними елементами якої є органи виконавчої вла
ди та виконавчі органи місцевого самоврядуван
ня [5, с.168-169].
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