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АНОТАЦІЯ
Бакумов

О. С.

Інституціоналізація

відповідальності

держави:

теоретичні та конституційно-правові аспекти. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень»; 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне
право». – Харківський національний університет внутрішніх справ МВС
України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Київ,
2021.
У роботі визначено теоретичні та конституційно-правові аспекти
інституціоналізації відповідальності держави. Проаналізовано історико-правові
вчення про відповідальність держави в їх діахронній перспективі. Досліджено
основні еволюційні тенденції розвитку наукових уявлень про приватно- або
публічно-правову

природу

юридичної

відповідальності.

Визначено

специфікацію її видових інваріантів. У межах цивілізаційного підходу
конкретизовано етапи еволюції доктрини відповідальності держави.
Проаналізовано основні наукові підходи до змістового наповнення
поняття «відповідальність держави» в українській і зарубіжній правовій
доктрині. Зазначено, що використання цього термінологічного концепту
дозволяє охопити та диференціювати юридичну, політичну та моральну
відповідальність держави в цілому та її органів зокрема.
Обґрунтовується позиція, відповідно до якої юридична відповідальність
має

лише

ретроактивний

характер,

тоді

як

політична

і

моральна

відповідальність може бути як перспективною, так і ретроактивною. Водночас
пропонується відмовитися від підтримки концепції позитивної юридичної
відповідальності, оскільки юридична відповідальність за правомірні дії
суперечить принципу юридичної визначеності як складової принципу
верховенства права, порушує вимоги чіткості, ясності та зрозумілості закону,

не узгоджується з положеннями статті 19 Конституції України, дезорієнтує як
державу (органи державної влади), так і фізичних і юридичних осіб.
Обґрунтовується, що відповідальність держави як правовий концепт
повинна розглядатися не лише як набір певних правових норм або сукупність
інститутів, що забезпечують їх реалізацію, але й як складова певної
ідеологічної системи, зокрема певного інваріанта правової ідеології, оскільки
інститут відповідальності тісно пов’язаний із ключовими конституційними
цінностями і принципами конституційного ладу України. Зазначається, що в
сучасних умовах інститут відповідальності держави вимагає переосмислення з
урахуванням необхідного зв’язку концепції відповідальності з концепціями
верховенства права, правової держави та демократії.
Встановлено особливості юридичної відповідальності як складової
правового статусу держави. Акцентується, що вона, поміж іншим: встановлює
правові бар’єри щодо виключення деліктоздатності в певних сферах, зокрема в
кримінально-правовій,

адміністративній

і

дисциплінарній;

цивільну

деліктоздатність держави урівнює з деліктоздатністю юридичних осіб з
урахуванням

обмежень,

установлених

фінансовим

і

процесуальним

законодавством у частині виконання судових рішень; на відміну від фізичних
та юридичних осіб, включає міжнародну деліктоздатність; зумовлює проблему
розмежування юридичної відповідальності держави та органів державної
влади, створених для виконання функцій держави.
Визначено структурні та видові характеристики інституту юридичної
відповідальності.

Аргументовано,

що

його

першоосновою

виступають

конституції держав, нормативний зміст яких об’єктивується в положеннях про
відшкодування заподіяної державою та її органами шкоди, а також певні
універсальні принципи, що відображають внутрішні властивості цих держав.
У компаративному аспекті продемонстровано єдність у багатоманітності
конституційних моделей відповідальності в сучасній Україні та світі.
Зазначається, що конституційні моделі відповідальності у світі ґрунтуються на
комбінуванні позитивної та негативної відповідальності перед людиною і

суспільством. З огляду на обсяг конституційного закріплення інституту
юридичної

відповідальності

виділено

три

основні

її

моделі:

базову,

фрагментовану і деталізовану.
Українську модель відповідальності держави та публічної влади перед
особою та суспільством віднесено до числа фрагментованих з огляду на
наявність

імплементованих

у

національне

законодавство

(зокрема

у

Конституцію) загальних положень Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року щодо механізму такої відповідальності,
завдяки чому чітко фіксуються інстанція відповідальності – людина, суб’єкт
відповідальності – держава, предмет відповідальності – діяльність держави.
Констатовано потребу подальшої конкретизації механізму відповідальності
держави в спеціальному законодавстві.
Окреслено особливості відповідальності Верховної Ради України,
Президента України та Кабінету Міністрів України в системі відповідальності
держави. Наголошується, що за умов верховенства права жоден орган
державної влади, у тому числі найвищі органи, не мають імунітету від
юридичної відповідальності.
Наголошується на доцільності розширення кола видів юридичної
відповідальності парламенту за конституційно-правові делікти. До їх числа
пропонується, зокрема, віднести невиконання, неналежне виконання або
перешкоджання

виконанню

рішення

суду

загальної

юрисдикції,

Конституційного Суду України; ігнорування правової позиції Конституційного
Суду України, суду загальної юрисдикції під час законодавчого регулювання
парламентом аналогічних правовідносин.
Акцентується, що особливий конституційний статус Президента України
зумовлює підвищену відповідальність останнього за здійснення державної
політики в цілому, за перебіг державотворчих процесів, за утвердження,
забезпечення та захист прав і свобод людини та громадянина. При цьому
Президент України як глава держави забезпечує невідворотність настання

юридичної відповідальності держави як перед Українським народом як
сувереном і джерелом влади в Україні, так і перед кожною особою.
Щодо

юридичної

відповідальності

Кабінету

Міністрів

України

обстоюється позиція, згідно з якою її настання не тягне за собою припинення
повноважень останнього, а лише інші несприятливі правові наслідки, зокрема
такі, як: визнання нечинними і скасування актів Кабінету Міністрів України;
покладення на Уряд зобов’язання вжити в межах компетенції заходів із
поновлення порушених прав і свобод людини та громадянина тощо. Такі
наслідки визнаються засобами дисциплінування, забезпечення належної роботи
Уряду, мають характер правозабезпечувальних заходів щодо належного
здійснення Кабінетом Міністрів України покладених на нього функцій.
Об’єктивовано передбачені конституційним правом України особливості
функціонування внутрішньодержавного юрисдикційного механізму юридичної
відповідальності. Обґрунтовується, що в Україні притягнення держави до
юридичної відповідальності є виключною прерогативою суду, оскільки
відсутній інститут позасудових форм і механізмів застосування інституту її
юридичної відповідальності. Основними юрисдикційними формами юридичної
відповідальності визнано конституційне і адміністративне судочинство,
оскільки на саме ці суди покладається функція захисту прав, свобод та
інтересів людей у сфері публічно-правових відносин.
Аргументовано, що модернізація інституту відповідальності держави в
контексті конституційної реформи в сучасній Україні має відбуватися, поперше, синхронно з іншими конституційно-правовими інститутами, по-друге,
«проникати» в удосконалення всіх без винятку механізмів взаємодії між
громадянином, суспільством і державою, пронизувати ці механізми як за
горизонталлю, так і за вертикаллю, по-третє, своєрідно переорієнтовувати
конституційно-правові механізми функціонування всієї системи державної
влади в Україні, по-четверте, мати чітку легітимізаційну основу у вигляді
відповідних конституційних положень та їх подальшої конкретизації в
спеціальному законодавстві.

Констатовано, що неодмінною умовою запровадження дієвого механізму
відповідальності держави в сучасній Україні є використання прямого
народовладдя як уособлення установчої влади Українського народу. У
контексті

означеного

запропоновано

конкретні

шляхи

вирішення

конституційно-правових проблем розвитку інститутів прямого народовладдя в
Україні.
Установлено

та

проаналізовано

конституційно-правові

аспекти

забезпечення юридичної відповідальності в сучасній Україні в умовах дії
особливих правових режимів. Наголошується, що в умовах особливих
правових режимів юридична відповідальність держави є підвищеною, що
зумовлено, з одного боку, накладенням додаткових правообмежень та заборон
у сфері прав і свобод людини та громадянина, а, з іншого – виникненням у
держави нових (додаткових, хоч і строкових) правових зобов’язань, належне
виконання чи невиконання яких тягне за собою додаткову юридичну
відповідальність одночасно з відповідальністю, яку несе держава за
ординарних умов свого конституційного функціонування.
Крізь призму правової аксіології окреслено значення правових позицій
Конституційного Суду України для формування та розвитку інституту
відповідальності

держави

в

системі

вітчизняного

конституціоналізму.

Аргументується, що вони, з одного боку, мають нормативістський (з точки
зору інтерпретації конкретних правових норм) сенс, а з іншого – певне
аксіологічне значення, оскільки, безумовно, сприяють утвердженню соціальної
цінності інституту юридичної відповідальності держави в цілому в суспільній
свідомості, правовій культурі носіїв функцій держави й пересічних громадян.
Ключові слова: відповідальність держави, державні органи, верховенство
права, механізм юридичної відповідальності, народовладдя, права людини,
конституціоналізм.

SUMMARY
Bakumov O. S. Institutionalization of state responsibility: theoretical,
constitutional and legal aspects. – On the right of the manuscript.
Thesis for the degree of the Doctor of Law in specialties 12.00.01 “Theory and
History of State and Law; History of Political and Legal Doctrines” and 12.00.02
“Constitutional Law; Municipal Law”. – Kharkiv National University of Internal
Affair Ministry of Internal Affairs of Ukraine; V. M. Koretsky Institute of State and
Law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.
Theoretical, constitutional and legal institutionalization aspects of state
responsibility are outlined in study. The existing historical and legal doctrines about
the state responsibility in their diachronic perspective are analyzed. The main
evolutionary trends in the development of scientific ideas about the private or publiclegal nature of legal liability are studied. The specification of its species invariants is
determined. Within the civilizational approach, the stages of evolution of the
doctrine of state responsibility are specified.
The main scientific approaches to the content of the concept “state
responsibility” in Ukrainian and foreign legal doctrine are analyzed. It is noted that
the use of this terminological concept allows covering and differentiating the legal,
political and moral state responsibility in general and its bodies in particular.
The position according to which legal responsibility has only retroactive
character is substantiated, while political and moral responsibility can be both
perspective and retroactive. Although it is proposed to abandon support for the
positive legal liability concept as legal liability for lawful acts contradicts the
principle of legal certainty as a component of the rule of law, violates the
requirements of law clarity, its perspicuity and precision. Also it doesn’t follow
Article 19 of the Constitution of Ukraine, disorients both the state (public authorities)
and individual, legal entities.
It is proved that the state responsibility like a legal concept should be
considered not only as a set of certain legal norms or a set of institutions that ensure
their implementation, but also as part of a certain ideological system, in particular a

certain invariant legal ideology because the institution of responsibility is closely
related to key constitutional values and principles of the constitutional order of
Ukraine. It is noted that in modern conditions the institution of state responsibility
requires rethinking, taking into account the necessary connection of the concept of
responsibility with the concepts of the rule of law, the state of law and democracy.
The peculiarities of legal responsibility as a component of the legal status of
the state are determined. It is emphasized that legal responsibility, among other
things: 1) establishes legal barriers to the exclusion of tort in certain areas, including
criminal, administrative and disciplinary; 2) equates the civil tort capacity of the state
with the tort capacity of legal entities, taking into account the restrictions established
by the financial and procedural legislation regarding the execution of court decisions;
3) includes international tort in contrast to individuals and legal entities; 4) causes
the issue of delimitation of legal state responsibility and public authorities which
perform the functions of the state.
The structural and specific characteristics of the institute of legal responsibility
are determined. It is argued that its primary basis is the constitutions of states, the
normative content of which is objectified in the provisions on compensation for
damage caused by the state and its bodies, as well as certain universal principles that
reflect the internal properties of these states.
In the comparative aspect, the unity in the diversity of constitutional models of
responsibility in modern Ukraine and the world is demonstrated. It is noted that the
constitutional models of responsibility in the world are based on a combination of
positive and negative responsibility to a person and society. Based on the scope of
the constitutional consolidation of the legal responsibility institution, three main
models have been identified: basic, fragmented and detailed.
The Ukrainian model of responsibility of the state and public authorities to the
individual and society is fragmented considering the implemented in national
legislation (including the Constitution of Ukraine) general provisions of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950
on the mechanism of such responsibility. Due to this the instance of responsibility (a

person), the subject of responsibility (the state), and the object of responsibility (the
state activity) are accurately fixed. The need for further specification of the
mechanism of state responsibility in special legislation is noted.
The peculiarities of the responsibility of Verkhovna Rada of Ukraine, the
President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine in the system of state
responsibility are determined. It is emphasized that under the rule of law no public
authority, including the highest one, has any immunity from legal liability.
The potential expanding of the range of legal responsibility types of the
parliament for constitutional and legal torts is noted. Among them it is proposed in
particular to include: non-execution, improper execution or obstruction of execution
of the decision of general jurisdiction court and the Constitutional Court of Ukraine;
ignoring the legal position of the Constitutional Court of Ukraine, the court of
general jurisdiction during the legislative regulation of similar legal relations by the
Parliament.
It is emphasized that the special constitutional status of the President of
Ukraine presupposes the increased responsibility of the latter for the implementation
of state policy in general, for the course of state-building processes, for the
establishment, provision and protection of human and civil rights and freedoms.
Although as the head of the state the President of Ukraine ensures the inevitability of
state legal responsibility both to the Ukrainian people as a sovereign and a source of
authority in Ukraine, and to each person.
As for the legal responsibility of the Cabinet of Ministers of Ukraine the
following position is defended. According to it onset of responsibility does not entail
termination of the Cabinet of Minister’s powers, but only other adverse legal
consequences, such as 1) invalidation and repeal of acts of the Cabinet of Ministers
of Ukraine; 2) imposing on the Government the obligation to take measures within
its competence to restore violated human and civil rights and freedoms, etc. Such
consequences are recognized as means of discipline, ensuring the proper work of the
Government, they have the character of law enforcement measures for the proper
implementation of the functions assigned to the Cabinet of Ministers of Ukraine.

The peculiarities of the functioning of the internal jurisdictional mechanism of
legal responsibility provided by the constitutional law of Ukraine are objectified. It
has been proved that in Ukraine bringing the state to justice is the prerogative of the
court, as there is no institution of extrajudicial forms and mechanisms for applying
the institution of its legal responsibility. Constitutional and administrative
proceedings are recognized as the main jurisdictional forms of legal responsibility, as
they are entrusted with the function of protecting the rights, freedoms and interests of
people in the field of public relations.
It is argued that the modernization of the institution of state responsibility in
the context of constitutional reform in modern Ukraine should take place. Firstly, it
should come synchronously with other constitutional and legal institutions.
Secondly, it has to "penetrate" into improving all mechanisms of interaction between
citizen, society and state, to permeate these mechanisms both horizontally and
vertically. Thirdly, it should reorient the constitutional and legal mechanisms of
functioning of the entire system of rule of law in Ukraine. Fourthly, it should have a
clear legitimizing basis in the form of relevant constitutional provisions and their
following specification in special legislation.
It is stated that an indispensable condition for the introduction of an effective
mechanism of state responsibility in modern Ukraine is the use of direct democracy
as the embodiment of the constituent power of the Ukrainian people. In this context
specific ways to solve the constitutional and legal problems of the development of
direct democracy in Ukraine are proposed.
The constitutional and legal aspects of ensuring legal responsibility in modern
Ukraine in the conditions of special legal regimes are identified and analyzed. It is
emphasized that in the conditions of special legal regimes the state responsibility is
increased. On the one hand, it happens due to the imposition of additional restrictions
and prohibitions in the field of human and civil rights and freedoms. And, on the
other hand, it is the result of the emergence of new (additional, though term) legal
obligations, the proper performance or non-performance of which entails additional

legal responsibility in parallel with the state responsibility under the ordinary
conditions of its constitutional functioning.
Through the prism of legal axiology the significance of the legal positions of
the Constitutional Court of Ukraine for the formation and development of the
institution of state responsibility in the system of Ukrainian constitutionalism is
outlined. It is argued that on the one hand these positions have a normative (in terms
of interpretation of specific legal norms) meaning, and on the other hand they have a
certain axiological significance as contribute to the social value of the institution of
state responsibility in public consciousness, in legal culture of state functionaries and
ordinary citizens.
Key words: state responsibility, state bodies, rule of law, mechanism of legal
responsibility, democracy, human rights, constitutionalism.
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3
ВСТУП
Актуальність та обґрунтування теми. У сучасних умовах актуальним
завданням

для

України

залишається

реалізація

на

практиці

моделі

відповідального державного врядування як важливого складника західної,
конституційно-правової традиції, що ґрунтується на принципах демократії,
правової держави та верховенства права. За цих обставин особливої важливості
набуває питання забезпечення реальності феномену відповідальності держави
перед громадянами, що залежить як від повноти нормативного врегулювання
відносин у сфері взаємодії «людина – суспільство – держава», так і від того, в
який спосіб відповідні правила діють на практиці. Водночас суспільнополітичні та правові процеси, що мали місце в Україні протягом останніх
років, неодноразово засвідчували проблему ефективності цього інституту в
умовах українських реалій.
Дотепер неподоланою залишається ідеологія імунітету держави від
відповідальності, що спирається на тривалі практики державно-політичного
владарювання,

вільні

від

визнання

держави

суб’єктом

юридичної

відповідальності, що знаходиться на одному рівні з людиною як суб’єктом
права. Такий стан справ є цілком зрозумілим, адже донедавна у вітчизняній
літературі домінуючим було сприйняття відповідальності як винятково
індивідуальної якості фізичної та юридичної особи, що не може бути поширена
на державу як суверенну організацію публічної влади. При цьому, саме
ефективність формування і дії інституту відповідальності держави має
суттєвий вплив на процеси змін, що відбуваються в Україні, й пов’язані з
юридичними гарантіями забезпечення конституційних прав і свобод людини та
громадянина.
Необхідно визнати, що інституціоналізація відповідальності держави
перед особою та громадянським суспільством є важливою й багатоаспектною
науково-теоретичною й практичною проблемою. Успішне її вирішення
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неможливе без прискіпливого та критичного використання творчого доробку,
відображеного в працях видатних правознавців.
Ґрунтовний
проблематики

науковий

внесок

запропонували

у

творче

осмислення

зазначеної

представники

провідних

напрямів

праворозуміння (І. Бентам, А. Єлістратов, Г. Єллінек, Г. Кельзен, М. Коркунов,
М. Лазаревський, П. Люблінський, Г. Шершеневич та ін.). Їхніми зусиллями
було розроблено вагомий інтелектуальний масив науково-теоретичного знання
про природу, сутність і специфіку функціонування інституту відповідальності
держави. Саме вони запропонували розгорнутий формально-юридичний
дискурс проблематики відповідальності держави, вперше перевівши його із
загальнофілософського рівня на рівень окремих юридичних наук і відповідних
законопроєктних розробок.
Сучасне теоретичне підґрунтя юридичної відповідальності держави у
своїх роботах заклали С. Бобровник, М. Вітрук, В. Грищук, М. Задніпряна,
Д. Ліпінський, В. Книш, В. Малиновська, О. Малько, Н. Оніщенко, М. Орзіх,
С. Песін, О. Петришин, П. Рабінович, М. Терещук, Г. Христова, І. Яковюк,
С. Яремчук та ін.
Аналіз різних граней відповідальності держави у конституційно-правовій
площині

проводили,

зокрема,

Ю. Барабаш,

О. Батанов,

Ю. Бисага,

А. Бланкенагель, В. Кампо, А. Колодій, Н. Колосова, М. Костицький, Г. Лохан,
М. Мархгейм, Н. Пархоменко, Б. Пінєроль, Т. Подорожня, В. Речицький,
М. Савчин, А. Селіванов, В. Середюк, О. Скрипнюк, Т. Слінько, Т. Хабрієва,
А. Червяцова,

В. Чиркін,

В. Шаповал,

С. Шевчук,

Ю. Шемшученко,

О. Щербанюк, С. Яремчук.
Праці вказаних учених стали вагомим кроком на шляху до розуміння
природи відповідальності держави. Водночас у межах науки теорії права та
конституційного права концептуалізація феномену відповідальності держави
через формування відповідного цілісного вчення дотепер не запропонована.
Важливими причинами цього є, зокрема, відсутність консенсусу з приводу
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відповіді на питання про доцільність одночасного існування концепції
позитивної та негативної юридичної відповідальності держави, а також
поєднання широкого та вузького розуміння цієї категорії в Конституції
України. Усе це зумовлює потребу загальнотеоретичних і конституційноправових досліджень цієї проблематики.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
виконано відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»,
затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015,
Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук
України на 2016–2020 роки, затвердженої постановою загальних зборів
Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року, а також
відповідно до Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення
діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015‒2019 років,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 березня
2015 року № 275, Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського
національного університету внутрішніх справ на 2016–2019 рр., схвалених
Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ
23 лютого 2016 року (протокол № 2), комплексних науково-дослідних тем
Харківського національного університету внутрішніх справ «Законотворча та
законодавча

діяльність

в

Україні»

(державний

реєстраційний

номер

0113U008189) і «Правоохоронна функція української держави» (державний
реєстраційний номер 0113U00819).
Тема дисертації затверджена Вченою радою Харківського національного
університету внутрішніх справ 23 червня 2016 року (протокол № 6), уточнена
Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ
30 червня 2020 року (протокол № 4).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
всебічне розкриття сутності відповідальності держави як складного та
багатоаспектного явища.
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Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:
 висвітлити еволюцію доктрини відповідальності держави;
 визначити

доктринальні

та

конституційні

засади

феномену

відповідальності держави;
 провести верифікацію методологічної основи формування вчення про
відповідальність держави;
 розкрити концепт відповідальності держави як невід’ємної складової
сучасної правової ідеології;
 охарактеризувати юридичну відповідальність як елемент правового
статусу держави;
 визначити структуру інституту юридичної відповідальності держави;
 надати класифікаційну характеристику юридичної відповідальності
держави;
 у

компаративному

аспекті

продемонструвати

єдність

у

багатоманітності конституційних моделей відповідальності держави в сучасній
Україні та світі;
 розкрити

конституційно-правовий

механізм

юридичної

відповідальності Української держави за Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 р.;
 виявити

в

системі

відповідальності

держави

особливості

відповідальності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету
Міністрів України;
 розкрити внутрішньодержавний юрисдикційний механізм юридичної
відповідальності держави в конституційному праві України;
 з’ясувати

перспективи

модернізації

інституту

відповідальності

держави як складової конституційної реформи в сучасній Україні;
 у контексті посилення юридичної відповідальності держави окреслити
шляхи вирішення конституційно-правових проблем розвитку інститутів
прямого народовладдя в Україні;
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 встановити

та

проаналізувати

конституційно-правові

аспекти

забезпечення юридичної відповідальності держави в Україні в умовах дії
особливих правових режимів;
 крізь призму правової аксіології продемонструвати роль правових
позицій Конституційного Суду України у формуванні та розвитку інституту
відповідальності держави в системі вітчизняного конституціоналізму.
Об’єктом

є

дослідження

суспільні

відносини,

пов’язані

з

відповідальністю держави.
Предметом дослідження є теоретичні та конституційно-правові аспекти
інституціоналізації відповідальності держави.
Методи

дослідження.

Методологія

дослідження

використанні

філософських,

філософсько-правових,

ґрунтується

загальнонаукових

на
і

спеціально-наукових підходів, принципів та методів пізнання.
Базовим

щодо

аналізу

багатоаспектного явища

природи

відповідальності

виступив діалектичний

держави

метод. Завдяки

як
йому

сконструйовано основу роботи, зокрема: охарактеризовано теоретико-правові
та конституційно-правові складники вчення про відповідальність держави,
всебічно осмислено вітчизняний і зарубіжний конституційно-правовий досвід у
цій

сфері,

окреслено

вектори

подальшої

модернізації

інституту

відповідальності держави в Україні (розд. I–IV).
За допомогою системного методу дослідження відповідальність держави
позиціонувалася

як

невід’ємна

складова

вчення

про

відповідальність

(підрозділ 1.2), а юридична відповідальність держави – як елемент її правового
статусу (підрозділ 2.1).
Оперування під час роботи категоріями діалектики (загальне й особливе,
необхідне та випадкове, можливість і дійсність, зміст і форма, причина й
наслідок) сприяло осмисленню доктринальних і конституційних засад
феномену відповідальності держави (підрозділ 1.2), з’ясуванню еволюції
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доктрини відповідальності держави (підрозділ 1.1), виявленню ролі правових
теорій у розвиткові вчення про відповідальність держави (підрозділ 1.3).
Для всебічного дослідження відповідальності держави як складової
сучасної правової ідеології було вжито аксіологічний метод (підрозділ 1.3).
Завдяки методу класифікації та узагальнення подано характеристику
видів

юридичної

відповідальності

держави

в

контексті

вчення

про

відповідальність (підрозділ 2.3). Герменевтичний метод став у нагоді в процесі
розкриття

конституційно-правових

відповідальності

держави

як

аспектів

складової

концепту

сучасної

правової

юридичної
ідеології

(підрозділ 1.3).
Інституційний, порівняльно-правовий методи та метод конституційної
компаративістики надали можливість продемонструвати на рівні багатьох
національних правових систем світу, включно з Україною, єдність у
багатоманітності моделей відповідальності держави в конституціях країн світу
(підрозділ 3.1),

висвітлити

конституційно-правові

аспекти

механізму

юридичної відповідальності Української держави за Конвенцією про захист
прав людини і основоположних свобод 1950 р. (підрозділ 3.2).
Під

час

напрацювання

відповідних

дефініцій

застосовано

такий

загальнонауковий метод наукового пізнання, як метод моделювання (розд. I–II).
Не менш значущою була роль спеціально-наукових методів для
належного пізнання сутності відповідальності держави. Зокрема, завдяки
формально-юридичному методу комплексно досліджено внутрішньодержавний
юрисдикційний механізм відповідальності держави в конституційному праві
України (підрозділ 2.4).
Формально-догматичний метод сприяв осмисленню ролі та місця
юридичної відповідальності вищих органів державної влади в сучасній Україні
(підрозділ 3.3), посилення відповідальності держави в контексті правових
позицій Конституційного Суду України (підрозділ 4.4).
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Системно-функціональний

метод

застосовано

для

всебічної

характеристики основних напрямів модернізації відповідальності держави в
Україні (підрозділ 4.1).
За допомогою діяльнісного методу розглянуто конституційно-правові
проблеми розвитку інститутів прямого народовладдя сучасної України в
контексті посилення відповідальності держави (підрозділ 4.2).
Прогностичний метод сприяв виявленню перспектив модернізації
інституту відповідальності держави як складової конституційної реформи в
Україні (підрозділ 4.1).
Положення та висновки дисертації також ґрунтуються на нормах
Конституції України, міжнародно-правових актів, вітчизняних законодавчих і
підзаконних актів, рішеннях Європейського суду з прав людини та судовій
практиці, що визначають питання відповідальності держави.
Наукова

новизна

отриманих

результатів.

Завдяки

поєднанню

досягнень фундаментальних і галузевих юридичних наук у дисертації вперше
на монографічному рівні репрезентовано цілісне науково оформлене вчення,
що всебічно характеризує загальнотеоретичний концепт відповідальності
держави, який охоплює як її юридичну, так і політичну та моральну
відповідальність,

дозволяє

врахувати

перспективний

і

ретроактивний,

належний і неналежний виміри відповідальності, а також визначає його
основні конституційно-правові аспекти.
Наукова

новизна

дослідження

й

особистий

внесок

автора

екстраполюються в теоретичних і практичних положеннях щодо особливості
природи відповідальності держави. Зокрема:
вперше:
 запропоновано вирішення конфлікту між концепцією позитивної
юридичної

відповідальності

відповідальності

через

й

концепцією

упровадження

в

негативної

науковий

обіг

юридичної
концепту

відповідальності, який дозволяє охопити і диференціювати юридичну,
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політичну й моральну відповідальність, уникнути штучного протиставлення
перспективного і ретроактивного (відповідальності за майбутні дії та
відповідальності за минулі дії), належного та неналежного (відповідальності за
соціально допустимі дії та порушення), узгодити можливі інтерпретаційні
альтернативи категорії «відповідальність» на конституційному рівні;
 сформульовано

дефініцію

поняття

«доктрина

відповідальності

держави», під якою пропонується розуміти таку політико-правову доктрину,
яка містить сукупність несуперечливих, логічно та змістовно пов’язаних та
узагальнених положень щодо осмислення змісту, призначення концепту
відповідальності держави як специфічного суб’єкта права, ролі цього концепту
в системі засобів, покликаних забезпечити належне здійснення публічної влади
в інтересах гарантування пріоритету прав людини, верховенства права як
визначальних рис сучасної правової демократичної держави;
 обґрунтовано необхідність поєднання концепції відповідальності
держави з концепціями верховенства права, правової держави та демократії;
 з урахуванням практики ЄСПЛ і Верховного Суду продемонстровано,
що відповідальність держави є важливою для впровадження концепції
належного врядування, яка, зокрема, передбачає обов’язок держави діяти
вчасно та в належний і послідовний спосіб, ефективно, прозоро і ясно;
покладання відповідальності за помилки державного органу саме на державу, а
не на осіб, які їх безпосередньо вчинили, та виключення отримання вигоди
держави за рахунок приватних осіб;
 встановлено, що концепт відповідальності держави є важливою й
невід’ємною складовою сучасної правової ідеології; він властивий переважно
раціоналістичним

правовим

ідеологіям

нормативістського,

природно-

правового, соціолого-правового, інтегративного напрямів і набуває поширення
у романо-германській та англо-американській правових системах, а також
правових системах, що тяжіють до них;
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 визначено

риси

конституційної

інституціоналізації

юридичної

відповідальності держави: 1) на конституційному рівні регулюються найбільш
значущі, з точки зору законодавця, принципи, елементи, сторони, прояви такої
відповідальності;

2) неврегульовані

конституційними

нормами

питання

юридичної відповідальності держави визначаються законами та/або іншими
нормативно-правовими актами; 3) конституційна інституціоналізація цього
виду

відповідальності

програмує

подальшу

її

інституціоналізацію

на

законодавчому рівні; 4) реалізація такої відповідальності відбувається як у
площині безпосередньої або первинної дії – завдяки визнанню норм
Конституції нормами прямої дії, так і в площині законодавчого регулювання;
 виокремлені взаємопов’язані виміри конституційного регулювання
юридичної

відповідальності

функціональний,
вищеозначених

держави:

інституційний;
вимірів

ціннісний,

нормативно-правовий,

обґрунтовано,

конституційного

що

регулювання

узгодженість
відповідальності

держави слугує повноті й ефективності її реалізації на практиці, а досягнення
такої узгодженості є одним із ключових завдань конституційної реформи в
сучасній

Україні

в

аспекті

модернізації

конституційного

інституту

відповідальності держави;
 у

межах

компаративістського

підходу

виявлено

специфіку

конституційних моделей відповідальності держави в сучасній Україні та світі,
які детермінуються через єдність у багатоманітності; виявлено тенденцію до
сутнісного поглиблення цього феномену, що відбувається шляхом деталізації
власне конституційного регулювання відповідальності держави на рівні
основних законів (зокрема, за рахунок установлення суб’єкта відповідальності,
інстанції відповідальності, правових підстав відповідальності, суб’єктів
здійснення контролю за реалізацією цієї відповідальності);
 констатовано автономність, порівняно з конституційним інститутом
юридичної відповідальності держави, інституту політичної відповідальності її
органів (президента, парламенту, органів виконавчої влади тощо), що має
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конституційно-правовий характер, реалізується у площині конституційноправових відносин, має чітко означену конституційну процедуру реалізації та
характеризується конституційно-правовими наслідками;
 встановлено, що відповідальність уряду як елемент механізму
стримувань і противаг може наставати, в тому числі й за політичних підстав, у
разі застосування до уряду або його членів законодавчо визначених санкцій із
боку парламенту або президента через припинення їх (уряду або його окремих
членів) повноважень;
удосконалено:
 наукові уявлення про багатовимірність юридичної відповідальності
держави, яка може бути інтерпретована в сенсі: а) загальних правовідносин, що
опосередковують постійні правові зв’язки між державою та іншими суб’єктами
права і полягають у виконанні державою взятих на себе обов’язків;
б) конкретних правовідносин, що обумовлюють настання для держави певних
несприятливих наслідків за невиконання взятих на себе обов’язків і
зобов’язань;
 аргументацію щодо доцільності визнання протиправної поведінки
єдиною

правовою

підставою

юридичної

відповідальності

держави;

обґрунтовано, що юридична відповідальність за правомірні дії, котра
охоплюється концепцією позитивної юридичної відповідальності, суперечить
принципу юридичної визначеності як складової верховенства права, оскільки
порушує вимоги чіткості, ясності і зрозумілості закону, не узгоджується з
положеннями статті 19 Конституції України, дезорієнтує як державу (органи
державної влади), так і фізичних і юридичних осіб; водночас ідея позитивної
відповідальності

є

сумісною

відповідальності

держави,

з

концепціями

враховуючи

політичної

значно

більш

і

моральної

м’які

стандарти

визначеності щодо політичних і моральних норм;
 науково-теоретичні

уявлення

про

часові

межі

юридичної

відповідальності держави; продемонстровано, що, ухваливши Закон України
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«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 років» від 17 квітня 1991 року, Українська держава не лише засудила
терористичні методи врядування суспільством і взяла на себе відповідальність
відшкодувати матеріальну шкоду, завдану незаконними діями органів
державної влади СРСР, а ще й de jure формалізувала ретроактивність своєї
юридичної відповідальності;
 наукові підходи до природи санкцій як структурного елемента
інституту відповідальності держави; з’ясовано, що санкції визначають заходи
державного (позитивного та негативного) впливу, застосовуються спеціально
уповноваженими

суб’єктами

до

держави

внаслідок

учинення

нею

(відповідальність у разі вини самої держави), її органами та/або посадовими
особами (відповідальність без вини самої держави) делікту, і виражаються у
певних юридичних наслідках, що настають для держави як суб’єкта права;
 характеристику конституційно-правової відповідальності держави як
закріпленого

конституційно-правовими

нормами

різновиду

юридичної

відповідальності; обґрунтовано, що вона за своєю соціальною сутністю має
складний політико-правовий характер, базується на конституційних засадах
народного суверенітету, демократії та гуманізму, верховенства права та
пріоритету прав людини, реалізується у сфері конституційно-правових
відносин, настає в разі скоєння державою та/або її органами (посадовими
особами) конституційного делікту, що тягне настання певних несприятливих
умов для держави у вигляді конституційно-правових санкцій у результаті
застосування особливої (судової чи позасудової) процедури притягнення
держави до цієї юридичної відповідальності;
 висновок про те, що на конституційному рівні фіксуються такі
різновиди юридичної відповідальності держави, як конституційна, цивільна та
міжнародна;

констатовано,

що

конституційне

закріплення

юридичної

відповідальності держави не відзначається одноманітністю і зазвичай
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обмежується вказівкою на її види та окремі різновиди деліктів, суб’єктом
відповідальності за які є держава;
дістали подальшого розвитку:
 теорії правосуб’єктності держави, як організації, відмінної від
громадянського суспільства, остаточно вивівши її за межі гегелівського
дуалізму держави та громадянського суспільства. Доведено, що юридична
відповідальність держави має переважно інституційний, а не персональний
характер, хоча персональний елемент у випадках настання відповідальності
посадових осіб органів державної влади повністю не елімінований з
юридичного дискурсу;
 наукові уявлення про систему гарантування відповідальності держави
як сукупності об’єктивних умов, засобів і дій, які забезпечують реалізацію
конституційних засад відповідальності держави з боку уповноважених
суб’єктів. Зазначено, що система гарантування відповідальності держави
визначається як складна сукупність взаємодіючих між собою об’єктивних умов
і засобів та суб’єктивних дій з боку інституційно виокремлених структур, які
забезпечують реальність, дієвість, здійсненність зазначеного інституту;
 положення щодо процесуальних аспектів юридичної відповідальності
держави; обґрунтовано, що вони передбачають наявність чітко визначених
юридичних процедур і уможливлюють притягнення держави до юридичної
відповідальності, встановлюють особливості її застосування, покладення на
державу несприятливих наслідків майнового, організаційного або іншого
характеру; від процесуальної впорядкованості значною мірою залежить
дієвість функціонування цього інституту;
 положення про ключову роль адміністративної юстиції серед
процедурних форм реалізації судової відповідальності держави, як ключової
інституції, що вирішує юридичні спори «людина проти держави»; встановлено,
що для цієї форми характерні: нерівність сторін публічно-правового спору, де
однією зі сторін виступає представник держави, наділений владними
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повноваженнями; презумпція правомірності правової позиції громадянина у
взаєминах із державою;
 усталені в межах науки конституційного права наукові висновки про
те, що визнання парламентського акта неконституційним або застосування
Президентом

України

права

відкладального

вето

щодо

ухваленого

парламентом закону є не санкціями юридичної відповідальності парламенту, а
засобами дисциплінування, забезпечення належної роботи парламенту, мають
характер

правозабезпечувальних

заходів

щодо

належного

здійснення

парламентом покладених на нього функцій і одночасно – засобами
утримування парламенту в межах конституційно встановленої компетенції.
Водночас, у разі заподіяння неконституційними або незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю Верховною Радою України при здійсненні нею своїх
повноважень шкоди суб’єктом відповідальності виступає не сам парламент, а
держава в цілому;
 наукові твердження щодо специфічної ролі суду в утвердженні
відповідальної перед суспільством демократичної правової держави: суд як
орган державної влади у спорах, де відповідачем виступає держава (орган
державної влади), має уникати порушення принципу «ніхто не може бути
суддею у власній справі», у зв’язку з чим особливої значущості набувають
вимоги безсторонності, неупередженості «суду, встановленого законом», які
мають бути забезпечені з урахуванням стандартів статті 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод 1950 р., а також вимоги належної
правової процедури, покликані гарантувати притягнення до відповідальності
держави, як і будь-якого іншого правопорушника.
Практичне значення одержаних результатів детермінується науковою
новизною дисертаційної роботи, сформульованими в ній висновками,
відповідними пропозиціями щодо вдосконалення законодавства України. Вони
можуть стати у нагоді у таких сферах:
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у

науково-дослідній

сфері

–

як

підґрунтя

для

подальших

фундаментальних та галузевих юридичних досліджень з питань правового
статусу держави, розвитку сучасної правової ідеології, відповідальності
держави;
у сфері нормотворчості – результати роботи можуть бути використані
для вдосконалення різноманітних норм інституту відповідальності держави,
котрі серед іншого визначають особливості відповідальності Верховної Ради
України та Президента України, стосуються юридичної відповідальності
держави в сучасній Україні, в тому числі в умовах дії особливих правових
режимів,

безпосередньо

характеризують

значення

правових

позицій

Конституційного Суду України для формування, утвердження й розвитку
інституту юридичної відповідальності держави як одного з ключових
інститутів у системі конституціоналізму;
у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення реалізації
функцій держави, посилення ролі судової влади в реалізації юридичної
відповідальності держави;
в освітньому процесі – під час підготовки підручників і навчальних
посібників з дисциплін «Теорія права», «Історія політичних та правових
учень», «Юридична компаративістика», «Конституційне право України»,
«Конституційне право зарубіжних країн».
Основні результати дисертаційного дослідження були враховані і
використані:
Харківським національним університетом внутрішніх справ під час
викладання правових дисциплін з метою удосконалення правозахисної
підготовки майбутніх фахівців-юристів (акт впровадження від 3 липня
2020 р.);
Національною академією правових наук України для наукового
забезпечення діяльності наукових установ НАПрН України та законопроєктної
діяльності (акт впровадження № 512 від 9 липня 2020 р.);
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Харківським

національним

університетом

внутрішніх

справ

для

проведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на
вирішення теоретико-методологічних проблем теорії держави і права, науки
конституційного права, діяльності правоохоронних органів України (акт
впровадження від 9 липня 2020 р.);
Національною

асоціацією

адвокатів

України

для

посилення

правозахисного складника захисту, представництва та надання інших видів
правової допомоги на професійній основі (акт впровадження № 110402-20 від
9 липня 2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною
науковою

працею,

підготовленою

з

урахуванням

новітніх

здобутків

юриспруденції, зокрема, надбань історії політичних та правових учень, теорії
держави і права, конституційного права, юридичної компаративістики. Усі
напрацьовані в ній ідеї та розробки обґрунтовано на підставі власних
досліджень автора.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми
відповідальності держави, висвітлені автором у дисертаційному дослідженні,
були оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних
конференціях та читаннях: «Право, суспільство і держава: форми взаємодії»
(м. Київ, 12–13 січня 2018 р.; тези опубліковано), «Реформування національного
та міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 19–20 січня
2018 р.;

тези

опубліковано),

«Актуальні

питання

взаємодії

інститутів

громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку
розвитку правової системи України» (м. Київ, 7–8 вересня 2018 р.; тези
опубліковано), «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки»
(м. Харків, 14–15 вересня 2018 р.; тези опубліковано), «Розвиток державності та
права в Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 14–15 вересня 2018 р.; тези
опубліковано), «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та
історико-правові проблеми» (м. Харків, 17 травня 2019 р.; тези опубліковано),
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«Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні»
(м. Маріуполь,

22

травня

2019

р.;

тези

опубліковано),

«Харківський

національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у
майбутнє (1994–2019 рр.)» (м. Харків, 22 листопада 2019 р.; тези опубліковано).
Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження
викладені у 32 наукових працях, зокрема, в одній індивідуальній монографії, у
19 статтях, опублікованих у фахових виданнях України з юридичних наук, з
яких 6 включені до міжнародних наукометричних баз даних і 4 статтях у
наукових періодичних виданнях інших держав, а також у 8 тезах доповідей на
міжнародних науково-практичних конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
чотирьох розділів, які поділені на чотирнадцять підрозділів, висновків до
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків.
Загальний обсяг дисертації становить 520 сторінок, із них 408 сторінок –
основного тексту. Список використаних джерел налічує 765 найменувань на 90
сторінках. Додатки викладено на 22 сторінках.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЧЕННЯ
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
1.1. Еволюція доктрини відповідальності держави
Радикальна правова реформа, що відбувається в Україні, неодмінно
охоплює й ключові, сутнісні аспекти взаємовідносин між особою та державою
як суб’єктами права. Найперше вона передбачає суттєве зміщення акцентів –
від підпорядкованого статусу особи, яка дотепер розглядалася як пасивний
об’єкт для проведення суспільних і політичних експериментів, на який «з боку
державних органів спрямований переважно управлінсько-розпорядчий вплив
та адміністративний примус» [7], до ролі активного учасника – творця нового
суспільного й державного устрою, в якому чільне місце належить засадам
підпорядкованості, підзвітності та, зрештою, відповідальності держави.
Другим аспектом такого зміщення акцентів є руйнація усталеної в
Україні державно-правової практики, що спиралася на спрощений підхід до
держави як до апарату примусу, організації насильницької влади, яка перебуває
поза сферою юридичного контролю з боку суспільства та поза сферою
відповідальності. По суті, спрощені, але вельми тривкі з історичного погляду
стереотипи суспільної свідомості та державно-правової практики, що є
похідними від тези про «безвідповідальність» держави, потребують не просто
декларативного заперечення і правового перегляду, але й зламу знов-таки на
рівні свідомості як суспільства в цілому, так і конкретного громадянина
зокрема. Адже вони не відповідають ані національним політико-правовим
традиціям, ані курсу на входження України до плеяди європейських країн, які
послуговуються спільним демократичним політико-правовим надбанням [609,
с. 191], що розглядається як певний «еталон політичної культури державного
владарювання» [185, с. 3], невід’ємним елементом якого є доктрина
відповідальності держави, напрацьована протягом тривалого періоду розвитку
політико-правової думки. Її глибинне осягнення неможливе без аналізу й
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урахування тих філософсько-світоглядних, політичних і правових підстав та
умов, на яких та в яких формувалася й розвивалася згадана доктрина,
набуваючи своєї суспільної та правової значущості як для юридичної теорії,
так і для правової практики.
Вирішення такого амбітного, але нагального для сучасної України
завдання, як утілення доктрини відповідальності держави на практиці,
вбачається неможливим поза творчим осмисленням, а точніше – без
переосмислення досвіду політико-правової думки, що упродовж своєї еволюції
виробила особливу правову доктрину юридичної відповідальності держави.
Така доктрина акумулювала кращі демократичні (за сутністю й спрямованістю)
державно-правові практики, напрацьовані у сфері взаємодії особи та держави, а
також відобразила основні закономірності й тенденції розвитку держав у
правовій перспективі. Йдеться переважно про європейську та євроатлантичну
правові традиції, в межах яких найперше осмислювався феномен юридичної
відповідальності держави. Врешті, саме «євроінтеграційні процеси, що мають
місце в Україні, становлять собою рушійні важелі для демократизації й
лібералізації суспільства. Зміна законодавчої бази одночасно з удосконаленням
механізмів реалізації законодавчо встановлених правових норм забезпечує
поступову європеїзацію Українського народу та оптимізує державно-владний
апарат» [218, с. 4, 39].
Актуальність доктринального осмислення підходів, що сформувались у
зарубіжних дослідженнях щодо визначення змісту, значення, критеріїв
належного нормативно-правового закріплення та правозастосування у сфері
відносин, що виникають у зв’язку зі встановленням, функціонуванням і
реалізацією відповідальності держави, зумовлюється передусім «відсутністю
тривалої традиції демократичного розвитку правової системи України,
недостатнім доктринальним опрацюванням змісту цієї правової категорії для
потреб подальшого розвитку сучасної конституційно-правової науки, на основі
європейських правових принципів і стандартів» [311, с. 29]. Крім того,
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важливість дослідження змісту та значення феномену відповідальності
держави викликано ще й потребами перегляду вітчизняної системи принципів
конституційного права, адже впровадження принципу відповідальності
держави як одного з фундаментальних у системі принципів конституційного
права України, як єдиної в її правовій системі провідної, профілюючої (єдиної),
фундаментальної галузі дозволить вирішити низку теоретико-правових і
методологічних проблем розвитку вітчизняної конституційно-правової галузі в
цілому [311, с. 29].
Оскільки ж на конституційному рівні проголошено курс на побудову в
Україні правової держави (стаття 1 Основного Закону України), в якій
визнається і діє принцип верховенства права (частина перша статті 8), а
держава відповідає перед людиною за свою діяльність (частина друга статті 3),
то цілком природно, що відповідальність держави має набути не політичного
чи моральнісного, а суворо юридичного характеру, стати своєрідною
юридичною «упряжкою» для державного Левіафана [630], що височіє над
суспільством і окремою особою. При цьому відповідальність держави має
набути не просто статусу правового принципу, але й неодмінного, сталого
елементу державної правової політики, незримо, але повсякчас присутнього на
кожному рівні державної діяльності – від найвищих органів державної влади
до рівня місцевих органів публічної влади, відповідальних за належне
обслуговування повсякденних потреб і запитів людини та громади. Саме
«гуманістична спрямованість правової політики пов’язана з важливим у
сучасному праві елементом – юридичною відповідальністю держави перед
людиною у сфері забезпечення її прав та свобод» [109, с. 101].
Зрозуміло, що конституційне закріплення доктринальних положень щодо
правової держави та верховенства права передбачає й інституціоналізацію
юридичної

відповідальності

держави.

Це

вказує

на

тісний

зв’язок,

взаємозумовленість і взаємозбагачення цих правових доктрин – правової
держави, верховенства права та юридичної відповідальності держави.
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Як відомо, під правовою доктриною в сучасній юриспруденції розуміють
сукупність ідей та принципів, а також правових інститутів, які перебувають у
нерозривному двосторонньому зв’язку з юридичною наукою, законодавством і
практикою та визначають основні засади, на яких ґрунтується правова система
держави. Доктрина бере свій початок у минулому, прямо регламентує право
сучасності, визначає право майбутнього та постійно функціонує як динамічна
категорія, що забезпечує подальший розвиток і вдосконалення права [447,
с. 311]. Вона також «містить очевидні загальновизнані істини, соціальні
орієнтири, цінності, що є результатом багатовікового розвитку людської
цивілізації та права як одного з найвизначніших його надбань, мають
неперехідне значення для різних національних правових систем» [608, с. 5].
Беручи до уваги ці характеристики правової доктрини як родового
явища, під доктриною юридичної відповідальності держави пропонуємо
розуміти

таку

політико-правову

доктрину,

яка

містить

сукупність

несуперечливих, логічно та змістовно пов’язаних та узагальнених положень
щодо осмислення змісту, призначення концепту відповідальності держави як
специфічного суб’єкта права, ролі цього концепту в системі засобів,
покликаних забезпечити належне здійснення публічної влади в інтересах
гарантування пріоритету прав людини, верховенства права як визначальних
рис сучасної правової демократичної держави.
Як відомо, «еволюція являє собою невід’ємну та найважливішу
характеристику державності з моменту її виникнення і до наших днів» [535,
с. 25]. Те саме можна стверджувати і про розвиток знань про державу та її
правові підстави, в межах яких і стало можливим диференціювання знань,
уявлень і оцінок щодо відносин відповідальності та специфіки місця в цих
відносинах держави як самостійного деліквента.
Водночас

юридична

відповідальність

держави,

розглядувана

в

доктринальному розрізі відповідальності держави, безумовно, «являє собою
“чисту” правову теорію. Вона існує незалежно від людини та являє собою
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формальну систему атрибутів, категорій, принципів, інститутів, що володіють
властивістю всезагальності» [188, с. 13].
У

межах

доктрини

юридичної

відповідальності

наскрізними

та

фундаментальними поняттями, що концентрують довкола себе інші формальні
атрибути й принципи цієї доктрини, є, безумовно, дві категорії – держава та
юридична відповідальність. Саме через їх призму можна досліджувати не лише
особливості еволюційного шляху, пройденого цією доктриною, але й
виокремлювати

ті

її

сутнісні

риси,

які

визрівали,

кристалізувалися,

осмислювалися та впливали на правову теорію та практику.
Адже нагадаємо, що зазвичай правова доктрина як така розглядається в
сучасній юридичній науці не лише як джерело (форма) права [179], але ще й як
важливий орієнтир для реформування національного законодавства [522; 713].
На думку Р. Давида та К. Жоффре-Спінози, часто законодавець лише виражає
ті тенденції, що склались у доктрині, та сприймає підготовлені нею
пропозиції [167, с. 121]. У сучасній юриспруденції сформовано погляд на
правову доктрину як на відображення об’єктивних суспільних потреб, через
яку (доктрину) ці потреби реалізуються надалі в правотворчості та
правозастосуванні. Тож вважається, що означені шляхи її впливу є
найважливішим проявом позитивного впливу правової доктрини на юридичну
практику в цілому [608, с. 4]. При цьому ступінь, форми, інтенсивність впливу
правової доктрини на процеси державо- і правотворення, розвиток суспільства
в цілому залежать від стану розвитку правової системи, наявних правових
традицій, характеру системи джерел права [608, с. 1].
З огляду на вище зазначене очевидним є те, що доктрина юридичної
відповідальності держави є вагомим «фундаментом» інституціоналізації цього
правового феномену, його утвердження, реалізації, сприйняття та засвоєння
суспільством і кожним його членом.
Для того, щоб збагнути функціональність цієї правової доктрини, варто
проаналізувати її риси через призму наявних наукових підходів до класифікації
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правових

доктрин

узагалі.

Зокрема,

правові

доктрини

узвичаєно

класифікувати: за способом їх фіксації – на об’єктивовані та необ’єктивовані;
за авторським підходом – персоніфіковані та неперсоніфіковані; за ступенем
впливовості – на впливові та маловпливові; за тривалістю впливу – на
короткострокові та довгострокові; за характером змісту – доктрини, в яких
відтворюється зміст джерел права, і доктрини, які здійснюють безпосередній
регулятивний вплив на суспільні відносини; за ступенем достовірності знання,
покладеного в основу доктрини, – на науково обґрунтовані, доктринерські та
помилкові; залежно від сфери дії – доктрини міжнародного та національного
права [340, с. 25]. Через застосування такого підходу маємо підстави означити
доктрину юридичної відповідальності держави як доктрину об’єктивовану;
неперсоніфіковану; впливову; довгострокову за тривалістю впливу; у ній як
відтворюється зміст джерел права, так і вона сама здійснює безпосередній
вплив на суспільні відносини; науково обґрунтовану; доктрину, що набула
міжнародного (інтернаціонального) значення. Додамо до сказаного, що з
огляду на конституційно-правову фіксацію елементів доктрини юридичної
відповідальності держави ця доктрина має бути також віднесена до
конституційно-правових доктрин. Будучи концентрованим відображенням
накопиченого досвіду теоретизування щодо сенсу та шляхів (форм, способів,
методів) забезпечення відповідальності держави та практичного втілення в
державно-правових практиках різних країн, зазначена доктрина встигла
упродовж кількох останніх століть «інтернаціоналізуватися» та стати
неодмінним надбанням політико-правової думки сучасної цивілізації. Також
вона пропонує деякі загальні, універсальні підходи до інституціоналізації
юридичної відповідальності держави, що має прикладне значення.
Ґрунтовне вивчення ґенези й еволюції цієї доктрини, внутрішніх і
зовнішніх чинників її розвитку внесе ясність в усвідомлення її ролі та
значення, а також стане поштовхом для розробки й удосконалення ефективних
способів і механізмів упровадження доктринальних положень щодо юридичної
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відповідальності держави у практику суспільного і державного життя [608,
с. 12].
Одним із них, як зазначалося вище, є визнання тісного зв’язку доктрин
правової держави, верховенства права та юридичної відповідальності держави.
З одного боку, такий зв’язок у правовому вимірі ґрунтується передусім на
тому, що правова держава – це ще й відповідальна держава, в якій однією з
ключових ознак є можливість адресування публічно-правових вимог до
публічної влади. При цьому саме юридична відповідальність держави в
доктринальному аспекті означає окрему форму захисту прав людини та
громадянина й водночас – важливу складову раціональної державної політики.
Відповідно,

правовий

інститут

відповідальності

держави

обумовлює

функціонування додаткових стримувань і противаг у діяльності органів
публічної влади, пом’якшує її автократичні прояви, слугує формою її
обмеження в умовах правового державного ладу, за якого державно-політичне
володарювання перетворюється з особистого привілею можновладців на
суспільне служіння носіїв державної влади [369, с. 44]. Відповідальність
держави за свою діяльність у сучасній юриспруденції цілком закономірно
вважається однією з чільних матеріальних ознак правової держави [210, с. 253;
223, с. 4; 291; 613]. Відтак, важко спростовувати твердження одного з сучасних
українських теоретиків права про те, що ніякі зовнішньо привабливі ідеї:
правової держави, демократії, верховенства права тощо – без реальної роботи
щодо втілення їх у життя, без «дієвого контролю громадянського суспільства
за державою, спеціальних механізмів такого контролю, врешті решт –
відповідальності держави перед громадянами залишаться міфологемами,
сімулякрами, які будуть і надалі дозволяти економічній і політично домінуючій
групі порушувати природні права громадян на життя, здоров’я та їх
власність» [85, с. 11].
З

іншого

боку,

запровадження

ефективної

й

дієвої

юридичної

відповідальності держави немислиме без реального втілення в державній
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практиці принципу верховенства права, що зокрема передбачає якісно новий
ступінь

розвитку

права:

останнє

виражає

загальносуспільні

інтереси,

підпорядковується суспільству, ним визначається й легітимується, а відповідно
– і може бути використано ним (суспільством) у правомірних вимогах до
системи органів публічної влади діяти легально й легітимно, в інтересах
суспільства, дбаючи про спільне благо (публічні інтереси), а не на догоду
інтересам державного апарату. Отже, верховенство права в інституціональному
сенсі позначає й пріоритет права як системи нормативних регуляторів над
державною організацією суспільства, «ламає» узвичаєні в пострадянській
юриспруденції та правовій практиці типізовані сприйняття права як
виняткового «продукту» державної волі [211, с. 43–58].
Саме

за

умови

верховенства

права

цей

правовий

феномен

перетворюється на своєрідну самодостатню й вищу, хоч і знеособлену,
інстанцію відповідальності самої держави. Тому в юридичній доктрині
юридична відповідальність держави розглядається в неетатичному вимірі, а як
ознака, іманентна принципові верховенства права [152, с. 16]. Так,
Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) у
своїй спробі формалізувати поняття верховенства права з формулюванням його
ознак назвала поміж інших ознаку відповідальності держави: держава повинна
дотримуватися своїх зобов’язань як у межах міжнародного права, так і
національного [119; 210, с. 262].
Зазначені міркування підводять нас до загальновідомого висновку про те,
що явище юридичної відповідальності держави належить до субстантивних
ознак обох вищезгаданих концептів – як верховенства права, так і правової
держави з огляду на близькість їх фундаментальних правових ознак [700].
Водночас юридична відповідальність держави потребує розгляду в системі
таких явищ, як питання легітимності державної влади, взаємозв’язки
демократії та правової державності, завдання держави в контексті забезпечення
і захисту прав людини, удосконалення відповідного конституційно-правового
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інструментарію, правова пов’язаність державної влади, природа державноправового регулювання суспільних відносин і межі втручання держави у
приватне життя людини тощо [210, с. 266].
При цьому юридична відповідальність стає дедалі більше публічною
категорією, охоплюючи своїм безпосереднім регулятивним впливом і сферу
діяльності самої держави. Як принцип діяльності останньої вона, зокрема,
ґрунтується на: 1) комплексі юридичних норм, вимог і настанов, що
визначають відповідальність носіїв функцій публічної влади за належну якість
державної політики, за ухвалювані рішення, дії, конкретну поведінку
відповідних владарюючих суб’єктів; 2) державних і суспільних інститутах, що
забезпечують контроль над державною владою та здатність домогтися від цієї
влади виконання встановлених для неї імперативних правових вимог;
3) системі розвитку духовно-моральнісних мотивів, стимулів, спонукань до
добросовісного виконання обов’язків у всіх без винятку суб’єктів публічної
влади; 4) здатності суспільства запобігати та усувати безвідповідальність,
сваволю, беззаконня в діях суб’єктів публічної влади; 5) відповідальній
діяльності суб’єктів публічної влади, що забезпечує найвищі результати своєї
діяльності в ім’я спільного блага та в інтересах громадян [369, с. 45].
При цьому слід усвідомлювати, що юридична відповідальність держави
все

ж

відрізняється

від

юридичної

відповідальності

особи

певними

специфічними рисами, зокрема такими, як: нетотожність безпосереднього та
відповідального заподіювача шкоди державною діяльністю; пріоритетність
правопоновлювальної
факультативність

та

превентивної

протиправності

й

функцій

винуватості,

не

над

каральною;

обов’язкових

для

застосовування правопоновлювальних заходів юридичної відповідальності;
нетотожність заходів покарання щодо держави та щодо конкретних носіїв
публічної влади, дії яких потягли за собою заподіяння шкоди правам і
свободам людини та громадянина, публічному правопорядку і публічним
інтересам [446, с. 12].
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Звісно, навіть не охоплюючи всього масиву доктринальних уявлень,
зауважимо, що все ж зазначені міркування становлять змістовне «осердя»
сучасної правової доктрини відповідальності держави, що так чи інакше
проєктуються й деталізуються в розробках, якими займаються представники
сучасної

юридичної

науки,

передовсім

теорії

права

і

держави

та

конституційно-правової науки.
Відповідно, втілення таких підходів у процесі практичного правового
реформування є вагомим завданням вищої державної влади, що ініціює,
здійснює та контролює хід проведення такої реформи. Їх утілення неможливе
без глибокого та критичного засвоєння такого досвіду, що вбачається
необхідним не лише задля поглиблення суто доктринальних уявлень про
специфіку відповідальності держави, вироблення правосвідомості, яка б
включала як обов’язковий елемент відповідний правовий принцип, але й для
зміцнення інтелектуального супроводження правової реформи, одним з
елементів якої є зміцнення засад юридичної відповідальності держави, надання
їм гарантованості й реалістичності в умовах сучасної України. Адже глибоке
правове реформування в Україні, як показав досвід кількох останніх
десятиліть,

продовжує

супроводжуватися

істотними

юридичними,

політичними й інтелектуальними труднощами, перешкодами й прорахунками,
пов’язаними з недооцінкою або спрощеними уявленнями про сутність і
призначення феномену юридичної відповідальності держави. Такі уявлення
подекуди провокують новітні суспільно-політичні та юридичні міфи, що
стають складовою спотвореної правосвідомості суспільства або його окремих
верств, перетворюють принцип юридичної відповідальності держави на
декларативний, оскільки не супроводжуються ґрунтовним опрацюванням
механізмів реалізації цього принципу. Його здійснення в діяльності
державного апарату, реформування якого часто здійснюється методом спроб і
помилок без ґрунтовної раціональної стратегії, яка б відповідала сучасним
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викликам розвитку і реформування українського суспільства й держави на
засадах побудови інституту відповідальності держави.
Аналізуючи підсумки правових трансформацій та їх позитивні й
негативні наслідки за останні роки, вітчизняні вчені переважно доволі стримані
у своїх оцінках, указуючи, наприклад, на неефективність реформаційних
процесів, зумовлену переважно «невизначеністю стратегії конституційного
розвитку країни і держави, послідовності та методів здійснення необхідних
суспільству реформ, суперечливий характер Конституції України в частині
визначення конституційного процесу» [734, с. 118] тощо. Утім, аби суспільство
і надалі не залишалося осторонь глибокого й докорінного правового
реформування, а правова реформа досягла задекларованих цілей, необхідним є
чітке усвідомлення сутнісних рис принципу відповідальності держави,
закономірностей юридизації такої відповідальності, її правової природи тощо.
Тому

запровадження

в

національному

законодавстві

оновлених

доктринальних засад розуміння принципу юридичної відповідальності держави
з урахуванням положень сучасних західних європейських правових доктрин
створить необхідні передумови для приведення базових засад діяльності
органів публічної адміністрації в Україні у відповідність до уніфікованих в
європейській правовій традиції принципів і стандартів функціонування органів
публічної влади, державного апарату в цілому [522, с. 42].
Одразу ж констатуємо, що в історії людської думки, а особливо в царині
соціально-гуманітарного знання, завжди зберігається своєрідний «зв’язок
часів», взаємопов’язаність культурних текстів. Так само будь-яка нова
концептуалізація у правознавстві обов’язково ґрунтується на певних базових
постулатах, що в підсумку формують професійну корпоративну традицію [370,
с. 6].
Водночас, як наголошується в сучасній юриспруденції, становлення і
розвиток кожної правової доктрини залежать від множини ідеальних і
матеріальних, об’єктивних і суб’єктивних, раціональних та ірраціональних
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чинників. Разом з тим її зміст, методологія та своєрідність «конструкції»
становлять і виконують різнопланові логічно та телеологічно пов’язані
науково-теоретичні знання [429, с. 43]. При цьому в змістовому осерді кожної
правової доктрини перебуває певний висхідний, базовий набір наукових
уявлень,

які

згодом

розгортаються,

розвиваються,

деталізуються

і

систематизуються з розвитком і змістовим збагаченням конкретної правової
доктрини, зокрема і через взаємодію її з іншими доктринами, правовою
наукою, правовою практикою, усталеними, тривкими й панівними (чи,
навпаки, інновативними й «периферійними») ментальними настановами,
поширеними в суспільстві та в інтелектуальній еліті, тощо.
Якщо через призму таких позицій аналізувати доктрину відповідальності
держави, то, напевно, такою «найменшою клітинкою», з якої відбулися
становлення та подальший еволюційний розвиток цієї правової доктрини були
уявлення про роль і місце держави в суспільстві, її співвідношення і взаємодію
з особистістю та суспільством у цілому.
Системний аналіз національних і зарубіжних джерел, що складають
корпус правової думки, починаючи від античної доби і до сучасності,
засвідчує, що, попри теперішнє практично повсюдне визнання суспільної,
політичної

та

юридичної

ваги

згаданого

правового

явища,

інститут

відповідальності держави тривалий час не був предметом спеціальної уваги й
тим більше не набув сучасного розгорнутого й систематизованого вигляду.
Окремі інтелектуальні «прозріння» й застереження щодо відповідальності
держави та носіїв державної влади можна зустріти здебільшого у працях тих
мислителів, учених, філософів, які аналізували державу і владу через призму
форми правління, політичного чи державного режиму, місця й ролі глави
держави у відносинах державно-політичного владарювання, через специфіку
міждержавних відносин тощо.
З іншого боку, аналіз цих позицій, зважаючи на їх різнорідність і змістові
особливості, слід вибудовувати в контексті класифікаційного аналізу,
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виокремлюючи найбільш значущі ідеї щодо відповідальності держави в
контексті того чи іншого об’єктивного наукового критерію, значимого
(вартісного) з огляду на тематику нашого дослідження. Такий підхід дає змогу
найбільш комплексно охопити різні «потоки» політико-правової думки, що
торкалися нашого дослідження, а також зумовлює цілісний та послідовний
аналіз розвитку першопочаткових ідей про відповідальність держави – від
перших осмислень феномену в цьому напрямі – до розгорнутих обґрунтувань
наукових позицій.
При цьому ми виходимо зі складної діалектики становлення й розвитку
доктрини відповідальності держави, еволюція якої не відбувалася лінійно, а
супроводжувалася досить потужним інтелектуальним напрямком правової
думки, який опонував ідеї можливості інсталяції відповідальності держави як
такої. Йдеться, зокрема, про доктрину, яка з різних філософських, політичних і
спеціально-юридичних

позицій

заперечувала

відповідальність

держави,

зокрема й юридичну, і мала упродовж розвитку правової думки різні
інтелектуальні варіанти. До них найперше слід віднести різноманітні
патріархальні й абсолютистські доктрини, що легітимували уявлення про
«безвідповідальність» держави як апарату примусу і насильства та сприяли
поширенню таких уявлень серед суспільного загалу з метою консервації
наявного правопорядку. Фактично ж обидві доктрини – про відповідальність
держави та доктрина «безвідповідальності держави» (друга назва умовна) –
розвивалися пліч-о-пліч, ішли паралельними шляхами в історії політикоправової думки, відображаючи максимально широку амплітуду ціннісних
орієнтацій та оціночних суджень щодо співвідношення феноменів держави та
відповідальності, їх взаємодії чи роз’єднаності.
Разом з тим, як переконує аналіз накопиченого протягом історії політикоправової думки досвіду в цій царині інтелектуального пошуку, його підсумки
не

можуть бути

коректно

відображені, якщо апелювати

до одного

дослідницького підходу. Йдеться про те, що в цілях нашого дослідження має
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бути застосована певна логічна несуперечлива множина взаємодоповнюючих
дослідницьких парадигм, які дадуть змогу з різних боків проаналізувати наявну
палітру поглядів на феномен дихотомії відповідальності/безвідповідальності
держави.
Виокремимо кілька провідних дослідницьких підходів, у межах яких
можливо відстежувати основні етапи й закономірності еволюції відповідної
правової доктрини.
Найпершим і найбільш очевидним є підхід, що відображає основні етапи
розвитку політико-правової думки, що є своєрідною проекцією періодизації
історії розвитку держави та права (умовно назвемо його цивілізаційним
підходом). Згідно з ним доктрина відповідальності держави може бути
проаналізована через призму народження, виокремлення та специфікації
відповідних правових ідей у межах великих історичних періодів – доби
античності, Середньовіччя, Нового та Новітнього часу. Звісно ж, ступінь,
характер і особливості конструювання відповідальності держави були
неоднорідними в ці періоди, що передусім пояснювалося різним філософськоправовим і політичним підґрунтям, зокрема різним проникненням у «сутність»
держави як політико-правового союзу народу.
За другого підходу особливості розвитку доктрини відповідальності
держави простежуються в контексті розвитку доктрини правової держави, а
етапи розвитку останньої, з огляду на те, що відповідальність держави
вважається принципом правової держави, є своєрідною інтелектуальною
«матрицею», основою для виокремлення тих чи тих періодів, етапів еволюції
доктрини відповідальності держави.
Прибічники третього підходу аналізують своєрідність доктринального
втілення ідей відповідальності держави залежно від типів праворозуміння, у
межах природно-правового, позитивістського, історико-правового (історичної
школи права), соціолого-правового та різноманітних сучасних (постмодерних)
типів праворозуміння (умовно назвемо його юридико-типологічним підходом).
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Четвертим є об’єктивний підхід, що дає змогу результувати накопичений
досвід системного розгортання доктрини відповідальності держави, це підхід,
за яким виокремлюються певні покоління прав людини, у межах яких
спостерігається більш послідовне й системне розкриття доктрини юридичної
відповідальності держави, її збагачення й верифікація (умовно назвемо такий
підхід юридико-антропологічним).
П’ятим
простежується

є

підхід,
через

за

яким

призму

юридична

еволюції

відповідальність

поглядів

на

держави

феномен

самої

відповідальності та її суб’єктний склад, через концепти позитивної та
негативної відповідальності, позитивні й негативні обов’язки держави тощо
(умовно позначимо цей підхід як спеціально-юридичний).
Нарешті, в межах шостого дослідницького підходу є змога простежити
еволюцію наукових уявлень щодо приватно- чи публічно-правової природи
юридичної відповідальності держави, специфікацію її видових інваріантів
тощо (умовно позначимо такий підхід як галузево-правовий).
Не заперечуючи проти плідності вищевикладених дослідницьких
підходів, ми віддаємо перевагу все ж цивілізаційному підходові, який
ґрунтується на аналізі історико-правових учень в діахронній перспективі, що
відповідає

еволюційній

парадигмі

становлення

і

розвитку

доктрини

відповідальності держави.
Еволюційний розвиток доктрини відповідальності держави значною
мірою був зумовлений комплексом об’єктивних (історичних, культурних,
релігійних і ментальних особливостей суспільства, в межах якого вона виникає
і розвивається) та суб’єктивних (специфіка власних методологічних підходів,
уявлень і переконань мислителів, які порушили відповідну проблематику)
обставин. При цьому визначальними все ж слід визнати проблеми
взаємозв’язку відповідальності та свободи, відповідальності та права,
взаємозв’язку природного й позитивного права, взаємозалежності прав і
обов’язків, значення юридичної відповідальності для нормального розвитку
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суспільства та держави тощо [582, с. 13], а найбільш ранні спроби осмислення
держави та її сутності були звернуті до аналізу зв’язку між державою та
правом [535, с. 47].
Дискурс щодо неоднорідності держави, суспільства та особистості,
незбігу їхніх цілей та інтересів, що автоматично породжувало питання щодо
своєрідності (і, природно, конфліктності) взаємовідносин між ними, вперше
було започатковано у Стародавній Греції. Лише в цьому «проблемному полі»
згодом стало можливим порушити питання щодо юридичної відповідальності
держави: розв’язання конфліктів у цивілізованому суспільстві можливе через
правові засоби. Тим самим антична правова думка репрезентувала перші
раціонально обґрунтовані уявлення про юридичну відповідальність як спосіб
зняття суспільних суперечностей між різними агентами суспільного життя.
При цьому такий дискурс був здебільшого філософсько-правовим, оскільки
проблематика юридичної відповідальності осмислювалася переважно із
загальнофілософських позицій. Такі методологічні

підходи

знаходимо,

зокрема, у творах Гомера, Гесіода, Піфагора, Геракліта, Демокріта, Сократа,
Платона, Арістотеля та Епікура [582, с. 3].
Характерно також, що від початку осмислення античними авторами
категорія відповідальності пов’язувалася з діяльністю держави, її місцем у
суспільстві та уявленнями щодо її призначення [521]. Вона, зокрема,
ґрунтувалася на уявленнях щодо справедливості державних настанов, які
громадяни поліса виконували в силу укладеного між ними договору: якщо в
додержавну

добу

люди

«чинили

несправедливо

і

страждали

від

несправедливості», вони «вирішили за доцільне домовитися один з одним, щоб
не чинити несправедливості і не страждати від неї» [438, с. 33; 692, с. 32].
Також за античної доби вперше почало системно осмислюватися явище
юридичної відповідальності в персоноцентричній перспективі (Геракліт, Епікур,
Сократ) [127, с. 7–8]. Згідно з ним, відповідальність, що передбачає покарання, є
набутком винятково винної особи – людини, але аж ніяк не держави. Тож слід
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погодитись із зауваженням про те, що «першопочатково питання свободи і
відповідальності постає у давньогрецькій суспільно-політичній думці і набуває
гуманістичного

спрямування.

Еллінська

ментальність

спочатку

крізь

міфологічний, а пізніше через філософсько-політичний зміст виступила з
обґрунтуванням

і

захистом

природних

прав

людини»

[728,

с.

85].

Відповідальність розглядалась як обмеження з метою безперешкодної реалізації
гарантованої правом свободи. З розвитком суспільства харизматичне за
походженням право сили поступово змінювалося спочатку риторичним правом,
потім правом догматичним, адміністративним і конституційним – як
принципово різними засобами вирішення проблеми відповідальності людини
[582, с. 10]. Проте така гуманістична спрямованість виключала з тогочасного
дискурсу юридичної відповідальності власне саму державу, яка поставала
нерівноцінним суб’єктом у системі взаємозв’язків із суспільством і особистістю.
Лише з визнанням протягом XVII–XIX століть держави рівноцінним людині
суб’єктом права і правовідносин [622, с. 124–126] відбувається своєрідна
інверсія юридичної відповідальності: уможливлюється науковий дискурс щодо
такої відповідальності вже і щодо самої держави. Щоправда, парадокс тут
полягає в тому, що державний примус як елемент юридичної відповідальності у
разі визнання порушником права держави скеровується проти неї самої як
повноправного суб’єкта права. Суб’єктом застосування такого примусу за
визначених законодавством юридичних підстав є сама держава в особі
відповідних правоохоронних і судових органів. Водночас спрямованість цієї
відповідальності має здебільшого зовнішній щодо самої держави характер –
вона направлена переважно на сферу забезпечення належного здійснення
державою своїх обов’язків (як позитивних, так і негативних) у сфері прав
людини. З огляду на це можна стверджувати про гуманітарно-правовий вимір
юридичної відповідальності держави перед особою та суспільством, а також про
те, що саме існування такої відповідальності є свідченням гуманізації державної
діяльності в цілому [59, с. 6].
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Як наголошується в науковій літературі, уже за часів «гомерівської
Греції», тобто наприкінці II тисячоліття до н. е., елліни оперували такими
поняттями, як «діке» (правда, справедливість), «теміс» (звичай, звичаєве право),
«тиме» (особиста честь, почесне правопритязання), «номос» (закон) [135, с. 168].
У зв’язку з цими поняттями поступово стала оцінюватись і діяльність держави.
Так, головна мета держави, за Епікуром, полягає в забезпеченні взаємної
безпеки людей, подоланні їх взаємного страху, незаподіянні один одному
шкоди. Цим положенням були релевантні уявлення філософа про договірний
характер держави та права, тобто що вони є не данностями природи, зовні
нав’язаними людям, а, навпаки, є закономірним результатом автономного
людського самовизначення й людської діяльності [135, с. 170].
Платон уперше обґрунтував концепцію обов’язків держави, за виконання
яких вона несе відповідальність перед громадянами. Він, зокрема, вважав, що
на правителів держави слід покладати численні публічні обов’язки за
аналогією з обов’язками pater familias, тобто батьківськими обов’язками.
Правитель, з точки зору Платона, повинен турбуватися про свою державу як
про «матір», виходячи не з власного блага, а з інтересів усього суспільства, всіх
громадян [439, с. 104]. Цю традицію згодом продовжив Цицерон, який
покладав на правителя обов’язки забезпечити в державі порядок і спокій,
здійснювати справедливе управління, сприяти суспільній взаємодопомозі, не
порушувати майнових прав громадян [688, с. 39]. Тим самим цей мислитель
обґрунтував ідею «правителя-гаранта» (gubernators-garants), який репрезентує
публічну владу й уособлює державу, діючи від її імені [207, с. 16].
Характерно, що цілі держави й обов’язки носіїв вищої державної влади,
які виокремлювали в політико-правовій думці античності, були пов’язані з
діяльністю людей, зі служінням інтересам суспільства. У такий спосіб
правовий індивідуалізм, започаткований в античності, зумовлював переважно
людські

оцінки

держави,

що

надалі

уможливило

раціоналістичне

конструювання її «образу» в подальшій правовій думці та визрівання в її межах
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ідей щодо можливості покладення й на державу рівнозначної людській
юридичної відповідальності за можливі неправомірні діяння, вчинені носіями
державної влади.
Проте опонуючим до цього був погляд, що так само поширювався серед
різних народів, щодо сакральної та непідконтрольної людям природи
держави [625]. З одного боку, особливе ставлення до держави, її обожнення
(як-от у більшості держав Давнього Сходу [25]) фактично виключало
постановку питання про її відповідальність узагалі. Натомість протилежна
концептуальна традиція поставила від часів античності певні універсальні
політико-правові вимоги, що пред’являються до держави: це насамперед
уявлення про загальне благо, справедливість, підзаконність державної влади
тощо.
Уже в цей період уперше народжується традиція протиставлення
«доброго правління» неналежним формам організації державної влади.
Правильні форми держав – це ті, в яких правителі реалізують владу на благо
підданих, а неправильні – ті, де правителі володарюють лише для власної
користі [221, с. 12–13; 615]. Об’єктивно, на наш погляд, диференціація
«правильних» і «неправильних» форм правління та відповідних форм держав
зумовила постановку питання про критерії відповідності держав уявленням про
правильність, належність здійснення державної влади тощо. На думку
Ю. Музиканкіної,

«ідеї

найкращої

форми

правління

відповідає

ідея

справедливості, а розподілу влад – підкорення всіх державних інститутів
праву. У період античності вже чітко була сформульована думка про те, що
повинно бути обмеження повноважень окремих посадових осіб, закріплене в
законі» [377, с. 123].
Визначним був внесок у розвиток доктрини юридичної відповідальності
держави в античному Римі: там уперше теорія вплинула на практику державо- і
правотворення в означеному напрямі та призвела до першої нормативної
фіксації елементів означеного правового інституту на рівні позитивного права.
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Так, вважається, що саме через інститут представництва юридичної особи,
якою в Римі вже визнавалася держава, в період Нового часу юриспруденція
дійшла до розуміння юридичної відповідальності держави за дії її органів та
посадових осіб, що визначалася в законі [377, с. 123].
Характерно,

що

саме

римська

правова

традиція

вперше

чітко

запропонувала розмежування права на публічне та приватне з виокремленням
відповідного суб’єктного складу та віднесла державу до числа суб’єктів
публічного права [200; 322, с. 10]. Згодом така диференціація уможливила
чітке віднесення держави до суб’єктів публічно-правової відповідальності.
Особлива роль в обґрунтуванні юридичної відповідальності держави в
контексті визначення правових засад державної діяльності загалом належить
давньоримському

мислителю

Цицерону.

Він

обґрунтував

необхідність

утвердження законодавчих засобів юридичної відповідальності у вигляді
обмеження діяльності державних органів. Це, на його думку, мало слугувати
створенню

умов

для

забезпечення

державою

додержання

вимог

справедливості, коли будь-яке слідування природному праву являє собою
відповідальність [692, с. 34].
У Давному Римі вперше виникли уявлення про відшкодування шкоди,
заподіяної державними органами в результаті їх протиправних дій щодо
громадян. Згадки про це належать до II століття н. е. і містяться в Інституціях
Гая [113, с. 42–43]. Правопорушник переслідувався й зазнавав покарання з
ініціативи потерпілої сторони, а штраф стягувався на користь останнього
[190, с. 549]. Існувала також можливість притягнення в судовому порядку
вищих магістратів, відповідальність для них наставала не за порушення меж
своєї компетенції, а за погане або корисливе користування наданою їм
владою [441, с. 102].
Основна заслуга періоду античної політико-правової думки в контексті
еволюції

доктрини

відповідальності

держави

полягає

в

такому:

1) у

виокремленні з-поміж суспільних утворень держави, яка набула самостійного
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статусу

в

політико-правовому

дискурсі

й

почала

осмислюватися

з

раціоналістичних позицій; 2) у тісній пов’язаності філософських і політикоправових засад осмислення феномену держави; 3) у виникненні уявлень про
«правильні» й «неправильні» держави, що продукувало започаткування
аксіологічно-нормативного дискурсу щодо аналізу державної діяльності через
призму додержання державою засад спільного блага, блага підданих,
справедливості тощо; 4) у започаткуванні осмислення феномену права як
окремої нормативно-регулятивної системи, що перебуває з державою у
складних діалектичних взаємозв’язках; 5) в оформленні перших доктринальних
уявлень про правові основи здійснення державної влади, про правове
опосередкування державної діяльності загалом, що в зародку містило уявлення
про юридичну відповідальність держави; 6) у межах античної політикоправової думки виникає вчення про юридичну відповідальність як окремий
напрям теоретико-правової думки та теоретизування, де кристалізуються
уявлення про суб’єктний склад та особливості такої відповідальності щодо тих
чи інших суб’єктів права; 7) у її межах також уперше спостерігається
закріплення в позитивному праві елементів юридичної відповідальності
держави, що стало зразком для наступності правового дискурсу в цьому
напрямі в періоди Середньовіччя та Нового часу.
Значною своєрідністю в осмисленні феномену відповідальності держави
відрізняється правова думка Середньовіччя, яка вперше подає нам нові
елементи юридичної відповідальності держави, яким було властиво принаймні
три суттєві риси: 1) злиття такої відповідальності з релігійною (канонічне
право, або право Церкви, не відмежовувалося чітко від права світського, що
породжувало

конфлікти

юрисдикцій

протягом

усього

Середньовіччя);

2) персоніфікацію такої відповідальності, її центрування на особі монарха;
3) раціональне обґрунтування інстанції такої відповідальності – як ідеальної
(перед Богом) та реальної (перед Церквою, що уособлювалася Папою
Римським, який обстоював концепцію «повноти влади», тобто можливість
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здійснення верховної контрольної та юрисдикційної влади над усіма
світськими правителями). Як видно, юридична відповідальність держави має
серед іншого осмислюватися через призму теїзації державно-владних відносин
і функціонування так званої «теїзованої державності» [681, с. 22].
У цьому контексті панівною в Західній Європі природно поставала
теократична доктрина права [165, с. 138–139]. Саме вона тривалий час
обґрунтовувала сакральну сутність держави та державної влади, що
уможливлювало дискурс про відповідальність держави в позаюридичному, а
саме винятково в релігійному контексті. Усталенню й поширенню цих підходів
сприяли такі відмітні риси правової культури Середньовіччя, як теологічний
характер

базових

(«організованого
авторитет

юридичних

принципів,

християнства»)

правового

звичаю,

на

значний

вплив

церкви

політико-правове

життя,

високий

юридичний

партикуляризм,

відсутність

диференціації між правами та обов’язками, консервативність юридичного
мислення та заперечення можливості розвитку права (хоча можливий
постійний процес приведення права до уявного абсолютного ідеалу);
домінування ідеї «розподільчої» рівності, холічне сприйняття світобудови на
всіх рівнях, включно із політико-правовим [671, с. 74].
Юридична відповідальність держави в Середньовіччі спиралася на
теорію ієрархії властей, у завершеному вигляді сформульовану видатним
теологом Фомою Аквінським (XIII ст.) [12], за якою вища влада є виключним
набутком Бога, намісником якого на землі є Папа Римський, а помазаником
Бога – монарх, обраний Богом та відповідальний перед Ним за вірений йому
народ і державу [692, с. 35]. При цьому роль Бога як вищої інстанції
відповідальності

державної

влади

легко

пояснювалася

домінуючим у

менталітеті середньовічного індивіда уявленням про те, що спільнота людей та
людських властей включає в себе і Бога [165, с. 138–139].
Водночас політико-правова думка Середньовіччя продукувала переважно
уявлення про непідконтрольність держави суспільству та особистості. Адже
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феномен державної влади видавався чимось надприродним і таємничим, а носії
державної влади ставали частиною такого надприродного і таємничого світу,
що функціонує за власними законами та є непідвладним розумінню й пізнанню
пересічних людей, виразно відокремлюючи від них «людей влади». Водночас і
самі уявлення про сакральну природу держави та державної влади накладали
на правителя, який уособлював державу, певні «надюридичні» обов’язки:
правитель одночасно був і світською, і священною особою [312, с. 35], хоч
природно, ступінь «священності» його особи був неоднаковим у різних
утіленнях сакральності держави – від ототожнення правителя з Богом до
зведення його ролі до тимчасового намісника Бога на землі.
Отже, відповідальність держави як політико-правової організації ще не
усвідомлювалася. Натомість вона здебільшого набувала персоніфікованого
вигляду і зводилася до концепцій відповідальності правителя. Так, зокрема, з
точки зору Г. Реймського (IX ст.), найважливішою сферою відповідальності
монарха є забезпечення ним порядку в управлінні державними справами,
виконання ним функцій ревнителя віри та захисника підданих, а також
ідеологічних настанов згоди між монархом і кліром та підпорядкування короля
законам [444, с. 159–160]. На думку Г. Флерійського (XII ст.), монарх
підпорядкований

і

слугує

лише

Богові

(rex

–

minister

Dei),

несе

відповідальність перед ним, а також має «священну місію протегувати церкві,
творити правий суд, захищати звичаї, громадський мир, кордони держави»
[520, с. 29]. Англійський мислитель І. Солсберійський (XII ст.), а слідом за ним
французький учений Ж. Жувенель дез Юрсен (XV ст.) проголошували монарха
princeps legibus solutus – монархом, не пов’язаним законами, проте вважали, що
король повинен коритися законові з любові до справедливості [237, с. 173–175;
346, с. 231]. Ф. Аквінський (XIII ст.) вважав, що правитель християнської
держави, згідно з божими заповідями, повинен управляти спершу на засадах
Божого Закону, а вже потім керуючись нормами світського права,
забезпечуючи при цьому мир у державі, розвиток освіти, передусім духовної,
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та виховання суспільства [207, с. 17]. При цьому неодноразово в богословських
трактатах можна зустріти певне застереження: монарх несе відповідальність і
перед церквою як провозвісницею Божої волі [165, с. 138].
Характерно, що в межах середньовічної правової думки її ключовими
представниками (Аврелій Августин, Іоанн Солсберійський, Фома Аквінський,
Егідій Римський та ін.), було започатковано дискурс щодо протидії
тиранічному правлінню. Засуджуючи тиранію як відступ від правління згідно з
божественним правом, а отже таку, що потребує покарання, ці схоласти
висунули й обґрунтували дві ключові ідеї: перетерпіння тиранії та
тирановбивство, які склали своєрідну морально-політичну дилему. Таким
чином Церква через своїх апологетів позиціонувала себе не просто центром
боротьби з тиранією, але й земною інстанцією мирської відповідальності
світських володарів, які правлять усупереч канонам церковного та світського
права.

При

цьому

центральним

правопорушенням,

яке

зумовлювало

тираноборство, було посягання правителів на свободи та привілеї церкви [185,
с. 77; 268].
Цей дискурс примикає до започаткованої в період Середньовіччя
інтелектуальної традиції обґрунтування інституту виборності монархії [156].
Так, у праці М. Падуанського (бл. 1275–1342 рр.) і Ж. Жанденського (бл. 1286–
1328 рр.) «Defensor pacis» («Захисник миру») обґрунтували доцільність
запровадження монархічного правління на пожиттєвий або й на обмежений
строк, мотивуючи цей вибір, зокрема, тим, що обраний народом монарх
нестиме відповідальність перед народом і буде правити на підставі
встановлених законів. Відповідно, критиці була піддана тиранічна влада
монархів [99, с. 77].
Помітні були й протилежні підходи, адепти яких апелювали до
необмеженої монархії Божою милістю, що не підвладна церкві та виступає
земним утіленням Бога. Так, за словами німецького хроніста Г. Вітербського
(XII ст.), чотири анонімні доктори права з Болоньї зверталися до імператора
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Фрідріха І Барбароси (1152–1190 рр.) з такими словами: «Ти, будучи живим
законом, можеш надавати, скасовувати та проголошувати закони; за твоїм
наказом підносяться та втрачають владу герцоги та правлять королі; ти, як
одухотворений закон, здійсниш усе, що забажаєш» [237, с. 213]. Такий концепт
окреслював інститут володарів поза контекстом їх юридичної відповідальності,
по суті підносив носія вищої державної влади над інститутом відповідальності.
Зрозуміло, що в цьому випадку також не йшлося про моральну й політичну
відповідальність монарха.
Фактично в середньовічну добу продовжується започаткована в
античності традиція концептуалізації уявлень про «добре управління»: «Я
прошу, щоб ти любив народ свого королівства; адже насправді я віддав би
перевагу тому, щоб прийшов шотландець із Шотландії й управляв народом
королівства добре і за законом, ніж би ти управляв ним погано», – так
звертався французький король Людовік IX Святий до свого сина та наступника
Філіпа III Сміливого [263, с. 193]. Як видно, «добре управління королівством»
у свідомості тогочасних монархів передбачає і підпорядкування законові
державної влади, що релевантне уявленням про юридичне обмеження
державної влади та її відповідальність. Остання набуває позитивного виміру
(позитивної відповідальності держави) та вписується в аксіолого-нормативний
дискурс щодо функціонування державної влади.
Отже, фактично обсяг відповідальності монарха в християнській
концепції сакральності «коливався» від уявлень про абсолютну владу монарха
(хоч, звісно, на практиці середньовічним монархам до абсолютистської влади
було ще далеко) до уявлень про підпорядкування його влади надприродному
авторитетові – Богу. Хоч у реальній земній історії було чимало прикладів, коли
монархи намагалися втілювати саме першу модель, все ж в історії політикоправових учень середньовічної доби домінували уявлення про обмежений
характер влади монарха, що, до речі, було властиво і цивілізації Київської Русі
[106]. При цьому важливо, що таке обмеження якраз і випливало із сакрального
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характеру його влади: сам монарх не мав самоцінності, а мав цінність остільки,
оскільки втілював ідеал Царя Небесного, відповідав ідеальним уявленням про
Нього, а тому державна діяльність, концентрована довкола особи монарха,
відповідала (повинна була відповідати) релігійним настановам. У разі
невідповідності цим настановам до таких монархів Церква застосовувала
санкції – від примусового каяття1 і аж до відлучення від церкви та звільнення
підданих від присяги такому правителю2. У цьому випадку йшлося про
найбільш суттєві санкції персональної відповідальності володарів.
Уявлення про обмеженість державної влади та її відповідальність
кристалізувалися на тлі запеклої боротьби між державою та церквою, яка
тривала протягом високого та пізнього Середньовіччя. Адже, як тоді
вважалося, жодна людина «не може володіти водночас і sacerdotium,
і imperium. Жодна влада не уявлялася деспотичною, адже вважали, що обидві
коряться закону і є доконечними в Божому управлінні людьми та природою.
Отож між цими двома гілками влади конфлікт неможливий у принципі, хоча
гріховна гординя чи жадання влади здатні змусити представника того чи того
табору переступити межу, визначену законом» [602, с. 218]. Так, постулюючи
відносну самостійність мирської та духовної влад, Фома Аквінський вимагав
безумовного підкорення світських правителів духовній владі папи в моральних
питаннях [269, с. 13; 456, с. 6–7]. Важливо, що він також наголошував на
обмеженні державної влади, вважаючи, що влада монарха не тільки не
поширюється на духовну сферу, але й вимагає співвіднесення з божественним
законом – інакше її діяльність не є правомірною [26, с. 59].

1

Наприклад, римського імператора Феодосія І Великого під тиском єпископа Амвросія
Медіоланського в 390 р., імператора франків Людовіка І Побожного в Аттіньї в 822 р. та в
Суасонні у 834 р., французького короля Роберта ІІ Побожного у 998 р., німецького
імператора Генріха IV в Каноссі у 1077 р., англійського короля Генріха ІІ Плантагенета в
Кентербері в 1174 р. тощо.
2
Наприклад, німецьких імператорів Генріха IV в 1076 р. та Фрідріха ІІ в 1227 р.,
французьких королів Роберта І Побожного в 998 р., Філіпа І в 1094 р. і Генріха IV у 1594 р.,
англійських королів Джона Безземельного у 1209 р. і Генріха VІІІ в 1533 р. та англійської
королеви Елизавети І у 1570 р.
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Отже, уявлення про обмежений характер державної влади випливали з
уявлень про Божу підзвітність і відповідальність монархів перед Богом і
Божим законом. У цій думці в зародку вже містилася передумова щодо
пов’язування держави як суб’єкта права санкціями за вчинювані нею
порушення [47, с. 4]. Згодом, із секуляризацією державно-владних відносин і
права, Бог і Божий закон були замінені в Європі Нового часу верховенством
права над державою та державною владою [73].
Таким чином, середньовічна правова думка була змушена вдатися до
раціоналістичних конструкцій розмежування між державною та церковною
владами. З подібними реаліями суспільно-політичного розвитку пов’язується
піднесення юридичної думки, представники якої були змушені зосередитися на
питаннях юридичної техніки, поліпшувати теорію тлумачення правових актів,
розвивати вчення про їх застосування, зокрема щодо умов дії тих чи інших
правових інститутів у державі. Це дало змогу уточнити межі компетенції
державної влади, а також із раціоналістичних позицій підійти до питань щодо
пошуку інстанції відповідальності держави поза теїзацією державно-владних
відносин (зокрема, цьому суттєво посприяла доктрина конциліаризму3, що
набула поширення в пізньому Середньовіччі).
Аналізуючи логічну наступність інтелектуального дискурсу довкола
витоків, походження та специфіки відповідальності держави, сучасна
юриспруденція звертає увагу на те, що першопочатково в ракурс осмислення
потрапляють питання взаємовідносин і співвідношення окремого та загального,
особи та держави. Поступово правова теорія уточнює їх правові ознаки та
переходить до усвідомлення певних меж поширення свободи як особи, так і
держави, що можливо скоригувати лише завдяки інститутові юридичної
відповідальності. Надалі ідея їх співвідношення переходить у діалектику
індивідуальних прав особи, яким протистоїть компетенційна «вага» держави та
її представників. Тенденція до поступового поширення прав і свобод особи,
3

Конциліаризм – богословська концепція в католицизмі, що ґрунтується на ідеях
пріоритетності рішень собору над рішеннями Папи Римського.
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сфери її приватного життя, вільного від державного втручання, зумовлює
постановку питання про юридичне закріплення гарантії щодо невтручання
державної влади в цю сферу. Поволі весь обсяг державної діяльності починає
оцінюватися через призму правового опосередкування та поширення права на
всю діяльність держави. Точки перетину свободи особи та діяльності держави
позначають

сферу

юридичної

відповідальності

останньої.

Така

відповідальність поступово утверджується як спеціальний різновид соціальнонормативного примусу, відмінного від морального та релігійного, шляхом
складної та тривалої в часі диференціації від морально-релігійних настанов і
авторитетів, що тривало протягом періодів античності та Середньовіччя. Попри
те, що юридична відповідальність держави не була спеціальним предметом
досліджень у тогочасній правовій думці, значення внеску її представників у
подальший

процес

осмислення

цього

правового

феномену

важко

переоцінити [377, с. 123–124].
Заслуга середньовічної правової думки в осмисленні відповідальності
держави полягає у спробах раціоналістичного конструювання цього інституту,
наданні йому послідовно юридичного виміру, а також у пошуках інстанції
відповідальності поза власне державою. Слідом за античністю середньовічна
правова думка шукає підстави такої відповідальності в неналежному
здійсненні державної влади, по-різному оцінюючи обсяги та специфіку такої
«неналежності». В умовах нерозмежованості релігійного та юридичного
дискурсів, слабкого розмежування світської та церковної юрисдикцій
відповідальність держави поставала як релігійно-правова. Базуючи дискурс на
засадах персоніфіковано-репрезентативного підходу до феномену держави,
правова думка сприймала її (держави) відповідальність як відповідальність
переважно носіїв вищої державної влади, що мислилися не просто невід’ємною
складовою державного «тіла» і його своєрідними репрезентантами і «вічними»
(незнищенними в інституційному сенсі) носіями державності. Це було цілком
закономірно, оскільки в умовах правового та територіального партикуляризму,
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що супроводжував державорозвиток ледь не весь період Середньовіччя,
твердити про єдину відповідальність держави саме як певної уніфікованої й
централізованої політико-територіальної цілісності ще не було змоги.
Якщо протягом розвитку античної та середньовічної правової думки
відповідальність держави осмислювалася переважно в інституційному та
репрезентативно-персоніфікованому контекстах, то протягом Нового та
Новітнього часу наголоси у правових ученнях зміщуються в бік осмислення
конкретних видів такої відповідальності, зокрема в контексті осмислення
відповідальності за шкоду, заподіяну носіями державної влади, та визначення
галузево-правової природи цієї відповідальності. Крім того, правова думка
суттєво

збагачується

завдяки інституціоналізації принципів юридичної

відповідальності держави в позитивному праві різних держав та осмислює
негативний і позитивний досвід такої інституціоналізації. Зрозуміло, що такий
державоцентристський поворот до тлумачення феномену відповідальності
держави став можливим саме завдяки інституціоналізації держави сучасного
типу, тобто становлення централізованих держав з єдиною уніфікованою
правовою

системою,

інституціоналізацією

прав

людини,

розвинутими

структурами державної влади (зокрема з інститутом судочинства), а також із
добре розвинутим ученням про юридичну відповідальність як таку, що
диференціювалася й розвивалася під впливом нагальних потреб державного
розвитку.
Синтез ідей гуманізму та раціоналізму упродовж періодів Відродження
та Реформації (XV–XVI ст.) сприяли посиленню уваги до розробки засад
відповідальності держави саме тому, що цей період часу відзначився
небувалим піднесенням духу індивідуалізму, розкріпаченням приватної
ініціативи, розширенням обріїв світу, виникненням якісно нових умов
соціально-економічного і політичного облаштування людського життя, що
пред’явило більш високі вимоги до держави, спонукаючи її до посилення її
участі в суспільному житті.
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Так, правова думка Відродження значно раціоналізувала державне
правління (Н. Макіавеллі), а також підвела до тлумачення відповідальності
держави як обов’язку правителів дотримуватися божественних і природних
законів. При цьому вперше з’являються обґрунтування колегіальності вищої
державної влади та її представницького характеру: держава зобов’язана
враховувати інтереси підданих («немає податків без представництва», як
твердила

вироблена

в

цей

час

британська

правова

максима).

Інституціоналізацією такого підпорядкування стає вироблення законів в
інтересах підданих, яким держава, і король зокрема, має підпорядкуватися. За
таких обставин монарх виступає вже не як помазаник Божий, вільний від пут
юридичної відповідальності, а як агент самої держави, її «магістрат» [617,
с. 175–176].
У цей період позитивна відповідальність держави та її очільника
пов’язується із забезпеченням загального блага підданим, а ретроспективна
відповідальність осмислюється як покарання, що настає у випадку порушення
цього обов’язку. Так, за словами Дж. Локка, «якщо будь-хто з тих, хто
перебуває при владі, перевищує дану йому за законом владу і використовує
силу, що перебуває в його розпорядженні, для дій стосовно підданих, що
забороняються законом, то він при цьому перестає бути посадовою особою, і
оскільки він діє подібним чином без належних повноважень, то йому можна
чинити опір, як і будь-якій іншій людині, яка силою зазіхає на права інших.
Переступати межі влади не має права ні високопоставлена, ні нижча посадова
особа; це рівною мірою не дозволено як королю, так і констеблю» [331, с. 379–
380]. Категорію «загального блага» пізніше обстоював і І. Бентам, який
проголошував: «Найбільше щастя для щонайбільш можливої кількості членів
суспільства: ось єдина мета, яку повинен мати уряд» [38, с. 69–70].
У юриспруденції неодноразово висловлювалися позиції, що саме в цей
період кристалізуються й санкції позитивної відповідальності (гарантування
прав громадян, зокрема права власності тощо) і негативної відповідальності
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(ідея опору тиранічній владі й навіть право на тирановбивство) [692, с. 40].
Проте, на наш погляд, право опору та позбавлення життя навряд чи можна
віднести до санкцій юридичної відповідальності навіть у часи з недостатньо
оформленим корпусом інституту відповідальності загалом. Адже, за влучним
висловом

відомого

ученого-конституціоналіста

С. Авак’яна,

«питання

повстання, революції – це питання не конституційного права, а політичної
ситуації» [2].
Природно,

що

розширення

обріїв

державного

управління

мало

урівноважуватися належним забезпеченням їх правового характеру, що
потягнуло своєрідну новочасну революцію у сфері правової «надбудови», яка
вперше

зазнає

системної

реконструкції

в

дискурсі

парадигми

«свобода/відповідальність» [690]. Ідучи за такою логікою, слід погодитися з
висновком про те, що в цей період теоретичною підвалиною ідей правової
відповідальності держави закономірно стають засади теорій установчої влади
народу, природного права та суспільного договору, що визрівають і
закріплюються в політико-правових ученнях новочасної Європи (роботи
Ж. Бодена, Г. Гроція, Б. Спінози, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є, Ф. Вольтера та
ін.).
Юридичне закріплення меж утручання держави в приватні інтереси особи
було

логічним

наслідком

природно-правових,

конвенціоналістських

та

установчо-легістських теорій. Їх представники обстоюють широкий погляд на
відповідальність держави в контексті правового опосередкування державної
діяльності, поділу державної влади на законодавчу, виконавчу й судову тощо.
Характерно, що у зв’язку з цим поступово починає утверджуватися й уявлення
про незалежну судову владу як про інституційний засіб забезпечення реальності
юридичної відповідальності держави перед особою загалом [144, с. 258–259].
Завдяки цьому підходові у працях Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. де
Монтеск’є, Дж. Гамильтона, Т. Джефферсона та інших держава вперше постає
рівноправним з людиною суб’єктом правовідносин, що має не лише права, а й
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обов’язки стосовно людини та суспільства [692, с. 42–43]. Так, Ж. Боден відніс
до сфери відповідальності держави гарантування суспільного миру, захист
суспільства від нападів ззовні та турботу про щастя кожного громадянина [692,
с. 39]. За Т. Гоббсом, держава відповідальна перед суспільством за забезпечення
миру й правопорядку, в основі якого лежить принцип непорушності права
власності [207, с. 19]. Так само й Б. Спіноза вважав, що держава повинна
підтримувати публічні інтереси та не проводити політику, яка суперечить
інтересам людей, зокрема майновим [207, с. 20].
Водночас у межах опрацьованої Дж. Локком і Ш.-Л. Монтеск’є теорії
поділу державної влади стало можливим чітке визначення меж компетенції
кожної з «гілок» влади як особливого правового обмеження, де воля й
діяльність кожного державного органу вважається волею й діяльністю всієї
держави, а відтак уся держава відповідальна за дії своїх органів та їх посадових
осіб. Утім, поступове поширення уявлень щодо парламентського та судового
імунітетів [705] призвело до певного звуження сфери відповідальності держави
сферою відповідальності підсистеми органів виконавчої влади. Так, російський
учений

О. Алексєєв

обґрунтовував

неможливість

відповідальності

законодавця, оскільки, на його думку, «… як монарх, так і народне
представництво,

відправляють

верховні

функції,

тобто

такі,

в

яких

безпосередньо виражається воля держави, що нормує поведінку підданих. І в
тім, що монарх і народне представництво відправляють верховні функції,
потрібно

бачити

юридичне

обґрунтування

їх

безвідповідальності

…

Відповідальність державних органів має на меті забезпечити узгодженість їх
діяльності з волею держави, наскільки ця воля виражена в загальних правилах
(у законах) і в керівних політичних принципах. Вона тому й не застосовується
до тих органів, які встановлюють ці правила й керівні засади, тобто до органів
верховних, до монарха й до народного представництва, а застосовується лише
до тих органів, діяльність яких підпорядкована цим правилам і керівним
засадам, тобто до органів підлеглих. Але для того, щоб ця відповідальність
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була справжньою, необхідно, щоб верховні функції були суворо розмежовані
від функцій вторинних, необхідно, щоб компетенція монарха й народного
представництва обмежувалася тільки першими, і щоб їх діяльність аж ніяк не
переходила в галузь підзаконного управління» [13, с. 15–16].
Убачаючи основне джерело загроз у порушенні обов’язків держави
насамперед з боку виконавчої влади, здатної узурпувати ледь не весь обсяг
компетенції у сфері державного володарювання, представники раннього
європейського конституціоналізму (зокрема Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є,
Ж. Ж. Руссо) почали осмислювати феномен парламентської відповідальності
уряду, де парламент розглядався як інструмент забезпечення народного
волевиявлення і виразник волі народу, а уряд – як первинний суб’єкт
відповідальності, що згодом набуло конституційного втілення в перших
європейських конституційних актах XIX століття [692, с. 42]. Щоправда, у
цьому річищі домінуючим став підхід до персоніфікації відповідальності
агентів держави та про приватно-правовий характер такої відповідальності
[377, с. 124]. До цього часу домінуючими в правовій доктрині стали такі ідеї
відповідальності держави: а) підпорядкування всіх посадових осіб державної
влади закону; б) поділ влади для запобігання й припинення зловживань
владою, що зосереджена в руках однієї особи; в) судовий захист громадян від
зловживань владою посадових осіб [170, с. 110].
Протягом XIX–XX століть питання про відповідальність держави як про
правовий принцип перейшло до розряду правових аксіом. Утім, у цей час стали
активно дебатуватися питання щодо різновидів цієї відповідальності, її
галузево-правова природа, а також щодо обсягу такої відповідальності.
Найбільш значущим для розвитку правової думки цього періоду в
напрямі осмислення феномену юридичної відповідальності держави стала
конституційна інституціоналізація цього феномену, що практично збіглося в
часі з ухваленням конституцій першої та другої «хвиль» (XIX – перша
половина XX століття) [708, с. 30–31].
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Конституційна

інституціоналізація

позначила

не

лише

науково-

теоретичну «зрілість» цього явища, але і нагальну потребу його фіксації на
найвищому законодавчому рівні й деталізації на рівні права у зв’язку з
необхідністю забезпечити людським правам найвищий ступінь захисту й
гарантованості в умовах індустріального, а потім – і постіндустріального,
інформаційного суспільства.
Запровадження

на

конституційному

рівні

доктрини

юридичної

відповідальності держави дозволило відійти від феномену відповідальності як
винятково відповідальності людини і поставило в один ряд з людиною державу
як рівноправного суб’єкта права. Зі свого боку право остаточно стало мірилом
законності державної діяльності, її відповідності потребам захисту прав
людини, забезпечення суспільного порядку та законності в суспільстві,
добросусідських відносин між державами.
У сучасній науці виокремлюються три панівні концепції відповідальності
держави. Одні вчені обґрунтовують таку відповідальність на засадах
публічного, інші – приватного права, а третя група дослідників намагається
обґрунтувати

концепцію

публічно-приватного

характеру

такої

відповідальності. При цьому представниками першої групи є прихильники
концепцій суспільного договору, суб’єктивного публічного права та публічної
відповідальності. Друга група представлена авторами, які дотримуються теорій
позаконтрактної провини та концепції професійного ризику. Нарешті, третя
група авторів складається з представників теорії морального обов’язку та
справедливості [89, с. 72; 138; 322; 341].
Відповідно, основними напрямами науково-правового пошуку стають
проблеми: відповідальності держави за неправомірні дії та рішення органів
публічної влади, за заподіяння внаслідок таких дій і рішень матеріальної та
моральної шкоди; способи, форми та розміри відшкодування державою такої
шкоди з уможливленням регресних вимог до відповідних посадових осіб,
винних у винесенні неправомірних рішень або вчиненні неправомірних дій;
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відшкодування шкоди невинно засудженим особам [88], а також потерпілим
особам унаслідок нерозкриття злочину [129], у разі вчинення терористичного
акту [353] або внаслідок екологічної катастрофи (заподіяння шкоди довкіллю)
тощо. Докладно досліджуються й питання співвідношення судової та
позасудової відповідальності держав за подібні діяння [175; 428]. У цьому сенсі
не можна погодитися з думкою деяких учених про віднесення юридичної
відповідальності держави до числа нетрадиційних видів такої відповідальності
[643, с. 185], надто ж за сучасних умов.
Із розвитком юридичної науки, насамперед у царині міжнародного права,
набуває

популярності

концепція

міжнародно-правової

відповідальності

держав [112; 336], що особливо актуалізувалось у контексті подолання
наслідків двох світових воєн.
Загалом можна стверджувати про наявність чітко означеної тенденції до
розширення сфери застосування відповідальності держави, зокрема в контексті
сучасних тенденцій глобалізації, уніфікації міжнародно-правових вимог до
держав та їх діяльності, транснаціоналізації права та щільнішої юридифікації
величезного

за

обсягом

комплексу

сучасних

суспільних

(як

внутрішньонаціональних, так і міжнародних) відносин.
Звісно, за сучасних умов доктрина відповідальності держави зазнає
суттєвих змін, які відображають зміни в самій природі, сутності й сучасних
функціональних проявах держави. Така відповідальність нині стає дедалі
більше зіпертою на міжнародно-правові стандарти, вимоги й практики. Сама
держава стає інтернаціональним феноменом, уся діяльність якого перебуває під
пильним контролем світового співтовариства. Тож закономірно, що з
ускладненням суспільного життя й державної організації суспільства,
інтернаціоналізацією та юридифікацією більшості суспільних відносин дедалі
більше посилюється складна системна природа феномену відповідальності
держави, рельєфніше увиразнюється її інституційна та функціональна
багатоманітність у сучасному світі.
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1.2. Доктринальні засади феномена відповідальності держави
Ще у 60-х роках XX століття французький дослідник М. Соренсен,
аналізуючи юридичну відповідальність у міжнародному праві, зауважив, що
«жодна інша тема не породжує стільки спорів, як відповідальність держав, і
жодна інша сфера не є такою неясною і заплутаною з точки зору теорії» [760,
p. 217]. І це цілком зрозуміло, адже донедавна домінуючим було сприйняття
відповідальності як винятково індивідуальної якості людини, що не може бути
поширена на державу як носія публічної влади.
Відтоді юридична наука збагатилася чималим доробком наукових
розвідок у сфері досліджень феномену юридичної відповідальності держави як
у межах загальнотеоретичної юриспруденції, так і в межах галузевих
юридичних наук. Попри безумовну суто науково-теоретичну цінність таких
розробок, вони зберігають ще й чимале прикладне значення – особливо у разі
проведення в державі кардинальних конституційних реформ, що мають на меті
інституціоналізувати,

модернізувати

та/або

ефективізувати

означений

державно-правовий феномен.
Досі в конституційно-правовій науці трапляються твердження на кшталт
того, що «інститут відповідальності держави перед особою функціонує в
Україні на рівні правового принципу, проте безсумнівним є той факт, що такий
важливий інститут повинен знайти чітке нормативне закріплення на
конституційному рівні» [208, с. 43]. Проте з цією тезою не можна погодитися.
Адже вищеозначений інститут, як засвідчує аналіз, знайшов своє втілення та
системне розкриття в українській Конституції ще у 1996 році, хоч, безумовно, з
урахуванням сьогодення та накопиченого досвіду він потребує суттєвого
переосмислення й відповідної модернізації.
У зв’язку з цим нагадаємо, що в умовах сучасної конституційної реформи
актуальним завданням для України залишається реалізація на практиці моделі
відповідального державного правління як важливого складника європейської
конституційно-правової традиції. Така реалізація, своєю чергою, передбачає не
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просто нормативну формалізацію певних юридичних концептів, але й
передусім глибоке осмислення сутнісних елементів, що потребують нагального
упровадження у сферу правореалізації. До їх кола найперше належать
концепти

верховенства

права

(або

правовладдя,

за

термінологією

С. Головатого [150; 151]) та правової держави, які конституціоналізовані в
Україні (статті 1, 8 Основного Закону держави [284]).
У контексті реалізації цих положень особливої ваги та актуальності
набуває

питання

забезпечення

реальності

феномену

юридичної

відповідальності держави, адже, як відомо, «відповідальність держави перед
громадянином – один з основних принципів правової держави» [170, с. 112;
643, с. 185]. Реальність такої відповідальності залежить як від повноти
врегулювання відносин у сфері взаємодії «громадянин – держава», так і від
того, як відповідні норми діють на практиці.
Щоправда, маємо застерегти, що в історії політико-правової думки, як
відомо, відповідальність держави тривалий час вважали недоцільною, що було
властиве насамперед абсолютистським державним режимам і політикоправовим ідеологіям, що «освячували» їхнє функціонування.
Так, критикуючи погляди про шкідливість відповідальності держави,
російський

учений

безвідповідальність

дорадянської
влади

доби

неспроможна

А. Алексєєв
підняти

відзначав,
її

престиж,

що
і

безвідповідальність залишиться злом [13, с. 13].
Пізніше вже відомий радянський учений-теоретик Л. Явіч слушно
наголошував, що взагалі свобода без відповідальності перетворюється в
анархію, а права людей – у безмежне свавілля [737, с. 232].
Політико-правовий досвід багатьох країн, і України в тому числі,
переконливо довів, що свавілля з боку держави є тим небезпечнішим, що саме
вона є єдиною публічною організацією в суспільстві, що володіє монополією
на примус, аж до застосування до інших суб’єктів права (і до громадянського
суспільства в цілому) прямого насильства. Найбільш концентровано модель
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такого насильства та свавілля втілює в собі держава, яка є антагоністичною до
моделі відповідального державного правління, – безвідповідальна держава.
Така держава провокує неконтрольоване (і здебільшого системне) свавілля з
боку носіїв функцій державної влади, зумовлює неналежне здійснення наданих
їй повноважень, зловживання ними, живить корупцію, масові порушення прав і
свобод людей, спричиняє занепад економічної та соціальної сфер тощо. І
навпаки,

високий

рівень

юридичної

відповідальності

держави

перед

громадянином та громадянським суспільством зазвичай є запорукою успішної
реалізації реформ, належного рівня державного управління суспільними
справами, гарантією дієвості й ефективності в реалізації прав людини, важливою
передумовою зміцнення довіри людей до державних інституцій тощо.
Отже, радикальне підвищення рівня відповідальності публічної влади
перед людиною, суспільством і міжнародним співтовариством в умовах
стрімкої глобалізації та розгортання інших провідних конституційно-правових
трендів розвитку стало на порядок денний сучасного етапу національного
конституційного будівництва цілком закономірно. Зокрема, з огляду на те, що
навіть у новітній національній конституційно-правовій традиції відповідний
напрям державотворення лише декларувався, проте реальних обрисів досі так і
не набув. У цьому сенсі цілком закономірно, що «назріла нагальна необхідність
здійснення комплексного дослідження шляхів підвищення ефективності
інституту

юридичної

відповідальності

держави

перед

громадянським

суспільством та особою, удосконалення законодавчої бази в напрямі розвитку
та становлення інституту захисту прав людини як одного із основних
пріоритетів правової держави – актуальної проблеми сучасного юридичного
простору України» [212, с. 311].
Підставою для такої комплексності є, звісно, вирішення цієї вкрай
актуальної та болючої для України проблеми саме на конституційному рівні.
Принагідно ще раз наголосимо на тому, що ключовим, на наш погляд, є
концептуальне розв’язання питання оптимального (у формально-юридичному
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та в матеріально-сутнісному сенсах) конституційного закріплення юридичної
відповідальності держави, себто конституціоналізації такої відповідальності, а
також

подальшої

конкретизації

цієї

відповідальності

в

галузевому

законодавстві та реалізації відповідних конституційних правоположень у
взаємовідносинах людини з державою.
Безумовно, в усіх означених вище аспектах конституційний досвід
зарубіжних країн у конституціоналізації юридичної відповідальності держави
може видатися корисним для врахування та імплементації в українському
конституційно-правовому просторі. Водночас ретельне вивчення й критичне
переосмислення конституційного досвіду із запровадження й реалізації
юридичної відповідальності держави в різних країнах є підставою для
впровадження елементів такого досвіду в українській національній практиці
державного та конституційного будівництва.
Між тим, досі конституційний досвід багатьох зарубіжних держав у цій
сфері є малодослідженим, що вочевидь перешкоджає як адекватній науковій
оцінці їх внеску в загальну цивілізаційну скарбницю політико-правового
досвіду в цій сфері, так і коректним і науково обґрунтованим запозиченням
елементів такого досвіду в процесі вдосконалення конституційної моделі
юридичної відповідальності держави в Україні. Поряд із цим маємо
враховувати як спільність відповідного досвіду, так і наявність численних
самобутніх, унікальних елементів, які стосуються тих чи інших елементів
конституційного

інституту

юридичної

відповідальності

держави

як

комплексного правового феномену.
Звертаючись до актуальної досі конституційно-правової спадщини,
маємо відзначити, що традиційно тривалий час питання відповідальності
держави аналізувалося в національній правовій думці слідом за успадкованою
ще з радянських часів концепцією взаємної відповідальності держави та особи.
Такий підхід ще й досі зустрічається в деяких сучасних наукових
дослідженнях. Зокрема, він добре простежується в дисертаційних роботах
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таких вітчизняних авторів, як Н. Іванчук [223], А. Зимовець [217], В. Торяник
[663], низці інших публікацій [170; 208; 245].
Згідно

з

таким

підходом,

зокрема,

вважається,

що

взаємна

відповідальність держави та людини – це «специфічний зв’язок, що
виявляється у тому, що держава виступає як носій влади, а громадянин як
суб’єкт, підкорений політичному авторитету (владі) держави» [354, с. 397].
При цьому підкреслювалось, що взаємна відповідальність держави й людини
«визначає своєрідність прав і обов’язків кожної із сторін, які не є
однопорядковими суб’єктами правових відносин» [176, с. 38], наголошуючи
тим самим на підпорядкованості людини державі у їх взаємовідносинах.
Власне в цьому контексті відповідальність держави як суб’єкта загальних
відносин

перед

особою

визначалась

як

«правовий

стан

(загальне

правовідношення), в якому держава реалізує свій обов’язок найбільш повно і
послідовно виражати волю й інтереси народу, створювати реальні умови для
здійснення контролю за діяльністю держави та її органів з боку народних мас і
кожного окремого громадянина» [103, с. 19].
Характерно, що властивою для зарубіжної правової думки є абсолютно
інша доктринальна позиція. Зокрема, вона ґрунтується на уявленнях про
сервісну роль держави та її безумовне підпорядкування праву.
За цією концепцією підхід до взаємної відповідальності держави та
людини не витримує критики, оскільки особа є відповідальною не перед
державою, а перед законом, застосовувати який у конкретних правовідносинах
покликані

компетентні

державні

органи,

наділені

відповідними

повноваженнями. Натомість, будучи «слугою суспільства», саме держава
відповідає перед ним і перед особою за свою діяльність. Так, класичним
прикладом практичного втілення такої концепції може бути ФРН, де «є
усталене поняття безумовної відповідальності держави перед особою. І в
Основному законі та іншому законодавстві акцент робиться саме на
відповідальності

держави,

тільки

на

ній

одній.

Що

ж

стосується
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відповідальності особи, то прийнято говорити … про права і деякі обов’язки
людини та громадянина» [629, с. 179].
Неупереджений аналіз указує на те, що, з доктринального боку,
концепція взаємної відповідальності держави та людини має своїм підґрунтям
юридичний позитивізм. Втім, вона не витримує критики і з огляду на
нетотожність передбачених у позитивному праві вимог щодо встановлення
цілей, підстав, меж, принципів юридичної відповідальності держави й особи.
Вони є принципово різними. Зокрема, для держави встановлюються специфічні
види юридичної відповідальності, які ані за складом, ані за підставами, ані за
способами притягнення до відповідальності не можуть бути співставними з
відповідальністю фізичної особи. Зокрема, з цього погляду закономірною
вбачається специфікація цілей юридичної відповідальності держави порівняно
з цілями юридичної відповідальності людини. Такі цілі вбачаються, зокрема, у
забезпеченні

соціально

корисної

ролі

держави

та

перешкоджанні

використанню її в інтересах носіїв державної влади за рахунок ущемлення прав
і свобод людини та громадянина. У цьому розумінні важливим є остаточне
утвердження поглядів на державу як такий суспільний інститут, що не
збігається із суспільством як таким, йому певною мірою, протистоїть та має
відмінні інтереси від інтересів самого суспільства [53, с. 12].
Очевидно, з теоретичного і практичного боків, плідним та евристично
цінним є виокремлення і коректне розмежування спільного й особливого у
феноменах юридичної відповідальності людини та юридичної відповідальності
держави. Зазначена проблема потребує ретельного наукового дослідження. Ми
ж поки що окреслили лише певні її обриси, які мають значення в контексті
нашої розвідки.
З огляду на наведені вище позиції оптимальною видається така концепція
юридичної відповідальності держави, яка за жодних обставин не може
вважатися «замінником», інваріантом доктрини взаємної відповідальності
держави й особи. На користь такої позиції свідчать і новітні тенденції розвитку
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міжнародного

права,

з

огляду

на

які

об’єктивно

розширюється

й

удосконалюється спектр суто міжнародно-правових механізмів притягнення
держави до юридичної відповідальності, зокрема з боку міжнародних
організацій та їх органів. Такий тренд правового розвитку значною мірою
руйнує усталені штампи щодо розуміння юридичної відповідальності держави
як форми самозобов’язування або самообмеження державної влади, оскільки
запровадження міжнародних інстанцій відповідальності вказує на ширший
контекст такої відповідальності, аніж відповідальність, що застосовується
винятково національними судовими органами.
До провідних тенденцій у конституційному регулюванні юридичної
відповідальності держави сучасні дослідники відносять, зокрема, такі:
 посилення ролі конституційного права, зокрема в її реалізації;
зміщення акценту відповідальності з людини на державу, держава має нести
основний тягар відповідальності;
 системність

конституційно-правового

регулювання

питань

відповідальності у взаємовідносинах держави й людини; поєднання загального
і конкретного нормування [216, с. 162].
Означені тенденції так чи інакше відбиваються в конституційному
закріпленні елементів юридичної відповідальності держави, завдяки чому в
науковій літературі сформувалося достатньо аргументоване бачення цього
інституту саме як конституційно-правового. Він спирається на пряме
конституційне визнання пріоритету прав людини, підконституційності й
підзаконності діяльності держави та її органів, їх підпорядкованість примату
права, суверенітет народу, легітимність влади, політичний плюралізм і
політичну

конкуренцію,

інституціоналізацію

відкритість

омбудсмена,

і

підконтрольність

конституційного

й

влади,

адміністративного

судочинства, обмеження імунітетів глав держав, суддів, парламентаріїв тощо.
Характерно, що, «на відміну від приватних осіб, державні органи є
законодавчо зобов’язані нести юридичну відповідальність відкрито, прозоро,
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щоб гарантувати наявність факту несення відповідальності перед громадянами.
Ця сучасна практика “відкритого уряду” в європейських країнах розглядається
як основна функція та необхідна умова сучасної демократичної держави». Вона
ґрунтується на переконанні, що люди можуть тільки ефективно здійснювати
свою конституційну роль наглядачів дій уряду [206, с. 98].
На

наш погляд, реалістичність і дієвість інституту юридичної

відповідальності держави набуває свого переконливого і найбільш чіткого
практичного значення саме в разі конституціоналізації відповідного правового
інституту

та

подальшої

реалізації

відповідних

правових

норм

у

правозастосовчій практиці. Звісно, відправні елементи такого інституту мають
набути інституціоналізації саме в розрізі конституційного регулювання,
оскільки прямо стосуються найбільш важливих аспектів сфери державнополітичних відносин владарювання.
Конституційний інститут юридичної відповідальності держави в різних
країнах зазнав неоднакової еволюції. Зокрема, генеральний напрям такої
еволюції вказував на вектор від повної безвідповідальності (імунітету) держави
за вчинені дії чи бездіяльність його органів (посадових осіб) до визнання такої
відповідальності спершу в юридичній доктрині, а відтак – у конституційній
площині та в поточному (галузевому) законодавстві.
Як

показує

науковий

аналіз,

у

сучасній

правовій

доктрині

конституціоналізація юридичної відповідальності держави в різних країнах не
просто означає вищий нормативно-правовий рівень закріплення такої
відповідальності, а й змістовно вказує на те, що держава має рівноцінне
значення як суб’єкт права поряд із фізичною особою. Вона повинна нести
відповідальність за свої дії та бездіяльність у випадках, обумовлених нормами
права, які закріплені у відповідних нормативно-правових актах.
Правова доктрина виходить із того, що жоден суб’єкт права не є вільним
від юридичної відповідальності як елемента його правового статусу.
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Імунітет від відповідальності суперечить вимогам рівності всіх перед
законом, перешкоджає належному забезпеченню й захистові прав людини у
конкретних правовідносинах з боку держави, провокує зловживання владою
або навіть – пряму сваволю з боку носіїв державної влади. Тож
«відповідальність держави … є важливою умовою, що забезпечує довіру до
держави. Отже, держава своєю діяльністю, у тому числі тією, що полягає у
правовому регулюванні, не повинна уникати відповідальності за свою
поведінку, або перекладаючи її на інших осіб, або встановлюючи для себе
привілейований режим її реалізації, або не передбачаючи її, або, передбачаючи,
роблячи так, щоб відповідальність стала неможливою для реалізації
фактично» [23, с. 114].
Другим вагомим елементом сучасної конституційної доктрини є
пов’язаність відповідальності держави з виконанням нею своїх конституційних
обов’язків з утвердження, забезпечення та захисту прав і свобод людини. Якщо
конституційне регулювання відкрито чи латентно виходить із пріоритету прав
людини, то природно, що забезпечення утвердження такого пріоритету
покладається на державу як публічно-правовий союз вільних та рівних
громадян, об’єднаних задля досягнення спільних цілей.
Як показано в літературі, «визначення людських прав як можливості
особи вимагати від держави забезпечення її захисту зумовлює соціальний
вимір права. Це дає змогу через принцип субсидіарності поєднати ідеї
лібералізму та комунітаризму. За таких умов громадянські й політичні права
набувають характеристики негативних, оскільки для їх здійснення не потрібно
певних активних дій держави, навпаки – ці права передбачають утримання
держави від втручання у приватну автономію. У той же час соціальні,
економічні, культурні, колективні права є позитивними, оскільки їх реалізація
пов’язана з виконанням позитивних обов’язків держави – їх конкретизації на
рівні поточного законодавства та здійснення урядом політики адресної
соціальної допомоги» [593, с. 85–86]. Безвідносно до характеру означених
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особистих прав їхньому забезпеченню кореспондує наявність у держави
певного каталогу конституційних обов’язків, невиконання або неналежне
виконання яких, природно, має тягнути за собою юридичну відповідальність,
яка має бути невідворотною для держави так само, як і для фізичної особи.
Зазначена концепція отримала назву концепції (доктрини) позитивних
зобов’язань держави й набула популярності, зокрема, у зв’язку з поширенням
та

впровадженням

юридичних

позицій

авторитетних

міжнародних

правозахисних інституцій, передусім Європейського суду з прав людини.
Своєрідність цієї відповідальності полягає в тому, що вона має конституційний
характер, так само, як і права людини й обов’язки держави щодо їх
забезпечення. Вона «не зводиться лише до політичної чи моральної
відповідальності публічної влади перед суспільством, а має певні ознаки
юридичної відповідальності як застосування заходів публічно-правового (в
даному випадку – конституційно-правового або міжнародно-правового)
характеру до держави та її органів за невиконання чи неналежне виконання
своїх обов’язків» [541].
Характерно, що «визрівання», утілення та розвиток на конституційному
рівні інституту юридичної відповідальності держави відбувались у контексті
систематизації та розширення каталогу конституційних обов’язків держави
спочатку перед своїми громадянами, а потім – перед людиною взагалі.
Відповідно, можна зробити висновок, що конституційний інститут юридичної
відповідальності держави від самого початку набув чітко вираженого
публічно-правового

та

людиноцентристського

характеру,

будучи

тісно

пов’язаним з необхідністю забезпечення, захисту й гарантування прав і свобод
людини та громадянина.
Водночас реалістичність юридичної відповідальності держави набула
додаткового виміру в умовах поступового утвердження й розвитку концепту
поділу державної влади. Згідно з ним, сконцентрована в одних руках,
монополізована чи узурпована державна влада зазвичай не підлягає жодній
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реальній юридичній відповідальності, оскільки відсутній інституційний
механізм, здатний «запустити» такий інститут.
Ключовими елементами такого «пускового» механізму, виходячи з
конституційного досвіду різних країн, слід вважати наявність органів
спеціалізованої юрисдикції (зазвичай ідеться про конституційне закріплення
інститутів

спеціалізованого

конституційного

та

адміністративного

судочинства), запровадження органів контрольної влади (зокрема інститутів
омбудсмена тощо), гарантувальних норм щодо недопустимості звуження,
обмеження чи скасування конституційних прав і свобод людини та
громадянина, а також елементів юридичної відповідальності вищих органів
державної влади та їх посадових осіб (зокрема парламенту і парламентаріїв,
президента, уряду, інших органів виконавчої влади) тощо.
1.3. Відповідальність держави як складова сучасної правової
ідеології
В умовах конституційної реформи, яка триває в Україні, радикальне
підвищення

рівня

відповідальності

публічної

влади

перед

людиною,

суспільством і міжнародним співтовариством стало на порядок денний
сучасного етапу національного конституційного будівництва. Проте у новітній
національній

конституційно-правовій

традиції

відповідний

напрям

державотворення тривалий час лише декларувався, проте реальних обрисів так
і не набув.
У цьому сенсі цілком закономірно, що «назріла нагальна необхідність
здійснення комплексного дослідження шляхів підвищення ефективності
інституту відповідальності держави перед громадянським суспільством та
особою, удосконалення законодавчої бази в напрямі розвитку та становлення
інституту захисту прав людини як одного з основних пріоритетів правової
держави

–

актуальної

України» [212, с. 311].

проблеми

сучасного

юридичного

простору
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Традиційно в юридичній науці проблема забезпечення та реалізації тих
чи інших інститутів у державно-правових процесах досліджується в контексті
функціонування механізму конституційно-правового регулювання відповідних
відносин. Проте, як демонструє практика, крім механізмів правового
регулювання, існують й інші не менш важливі фактори, які визначають
характер ставлення громадян до відповідних правових інститутів, а також
дієвість останніх [252, с. 6]. У цьому сенсі невипадковим є звертання уваги на
таку форму прояву інституту відповідальності держави, як ідеологічна
(ідеолого-правова). Адже відповідальність держави є складним багатовимірним
феноменом, в якому поєднуються нормативні, інституційні, функціональні та
ідеологічні елементи. Її, зокрема, можна розглядати як концепт, тобто як
завершену сукупність сталих і таких, що розвиваються, прирощуються
(інновативних) наукових знань, уявлень, оцінок щодо змісту, спрямованості,
функцій та інших проявів буття відповідальності держави у системі її
правовідносин з іншими суб’єктами права (особою, соціальними групами,
народами, іншими державами тощо).
Ми виходимо з того, що взагалі «правовий концепт» визначається в
юриспруденції як одна з форм мислення, результат узагальнення відомостей у
галузі права та власного життєвого досвіду або сукупність поглядів на правове
явище крізь призми суб’єктивного розуміння на підставі власного життєвого
досвіду та правових знань. При цьому правовий концепт, як результат
розумової діяльності, відрізняється від правової категорії та правового поняття
тим, що в ньому присутній суб’єктивний чинник. Тобто правовий концепт не
завжди є науково обґрунтованим, тому що складається з відомостей, які має
суб’єкт про те чи інше правове явище [656, с. 386]. Як зазначав російський
дослідник

О. Клименко,

«концептуалізація

конкретизує

зміст

правової

ідеології, надає їй визначеності та практичного діяльнісно-установчого
значення. Зміст правової ідеології можна явити як ієрархічну систему
концептуалізованих ідей, що відображають цінності» [246, с. 54].
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Відповідно, концепт відповідальності держави як правовий концепт може
і повинен розглядатися не лише як набір певних правових норм або сукупність
інституцій, що забезпечують їх реалізацію, але і як складова певної
ідеологічної системи, зокрема певного інваріанту правової ідеології. Значення
такого підходу зумовлюється, зокрема, тим, що в сучасних умовах дедалі
частіше обґрунтовується підвищення ідеологічного впливу права, ідеологічної
функції права, що поєднується з посиленням ідеологічного компонента в
розвиткові права різних держав [246, с. 49–50]. Між тим, як відомо, «сучасний
правовий розвиток українського суспільства і державності не відрізняється
ідейною наповненістю, стратегічною вивіреністю, світоглядною чіткістю, що
не завжди співвідноситься з реаліями вітчизняного соціуму» [130, с. 104; 387].
Але ж інститут відповідальності держави є не лише правовим інститутом, але й
однією з ключових конституційних цінностей і принципів конституційного
ладу України.
Будучи цінністю і принципом, згаданий інститут входить до структури
правової ідеології, а, з іншого боку, саме через цей інститут відповідна правова
ідеологія як цінність проникає у правову систему через механізми
правотворення, а також втілюється у правосвідомості суб’єктів суспільних
відносин [442, с. 38]. Ідеологічне «наповнення» зазначеного правового
феномену не можна ігнорувати, адже «формування і функціонування
ефективної правової ідеології в умовах глобалізації і демократизації
безпосередньо визначає характер функціонування і напрям розвитку усієї
правової системи» [130, с. 104].
Отже, зважаючи на специфіку інституту відповідальності держави, його
міжгалузевий характер і конституційне закріплення в Україні, є сенс
звернутися до дослідження своєрідності цього феномену в контексті правової
ідеології, якій він має бути релевантним, і виявити в такий спосіб особливості
ідеологічного впливу означеного правового феномену на правову систему
суспільства, розвиток держави тощо, а також уточнити сутнісні (екзистенційні)
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риси

феномену

юридичної

відповідальності

в

системі

відносин

відповідальності держави, що об’єктивно існують у межах публічного та
приватного права.
Означений вимір наукового аналізу феномену відповідальності держави є
значною мірою інновативним для вітчизняної загальнотеоретичної та
конституційної

юриспруденції,

тому

пропоновані

нижче

висновки

та

пропозиції мають розглядатися як попередні і такі, що потребують подальшого
наукового обґрунтування й розвитку.
Очевидним є те, що феномен відповідальності держави є порівняно
новим явищем історичного і культурного порядку. У цивілізаційному вимірі
він так само є надбанням порівняно невеликої групи держав із розвиненими
раціоналістичними засадами права, поваги до особистості та усталеними
традиціями пріоритетності захисту державою прав людини. Тож далеко не
кожній правовій ідеології цей феномен може відповідати, далеко не в усіх
правових ідеологіях він може знайти гідне місце. Адже сучасна «палітра»
правових ідеологій є вельми неоднорідною, суперечливою за своїми
висхідними засадами та ступенем впливу на правову систему конкретної
країни. Відповідно, постають питання про те, які саме правові ідеології
«продукують» і «освячують» означений правовий феномен та в межах яких
ідеологічних систем він набуває свого розвитку й розкриття свого ціннісного
та нормативного потенціалу.
Звертаючись до поняття правової ідеології в сучасному юридичному
дискурсі, відзначимо дуалізм юриспруденції у ставленні до цього поняття: з
одного боку, він є усталеним, водночас, з іншого боку, сучасна правова наука
намагається переосмислити ледь не засадничі прояви правової ідеології як
такої.
Правова ідеологія в найзагальнішому вигляді визначається як:
 цілісна система ідей, поглядів, теорій про суть і соціальне призначення
права, про можливості його використання для вирішення соціальних проблем.
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В якості структурного елемента правосвідомості правова ідеологія відображає
раціональне ставлення людини, соціальної групи або суспільства загалом до
явищ правової дійсності за допомогою системи ідей, переконань, що мають
раціональний характер, і явищ, що передбачають оцінку, а також процесів
правового характеру [130, с. 108];
 основний елемент правової системи сучасного суспільства, що є
системою правових ідей, а також включає механізм інтерпретації цих ідей та
також систему державних і суспільних інститутів, що впроваджують
положення правової ідеології в правосвідомість [76, с. 13];
 сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів у концептуальному,
систематизованому вигляді, що екстраполюються й оцінюють правову
реальність [350, с. 453];
 цілісна система ідей, теорій, переконань, що адекватно відображає
соціально-оцінюване ставлення до права і характеризує правову систему як у
статиці, так і в динаміці [661, с. 102];
 сукупність ідей (концепцій, теорій, доктрин) про право і правовий
розвиток, що сприяють формуванню стандартних (типових) оцінок і правових
цінностей, а також виробленню певних правових настанов у носіїв правової
свідомості [29, с. 25–27];
 структурована та втілена на теоретичному та практичному рівні
науково обґрунтована система уявлень суспільства про правову дійсність, що
завдяки формуванню правових цінностей та цілей може впливати на
правосвідомість людей і на розвиток соціального та державного життя [424,
с. 106];
 сукупність правових, конституційних у своїй сутності ідей, які
знаходять обґрунтування на концептуальному чи доктринальному рівнях (що є
обов’язковою умовою ідеологічного відображення дійсності) у частині
реалізації цілей та завдань розвитку країни, формування людини як правової
істоти,

утвердження

правових

цінностей

(порядку

та

справедливості,
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верховенства права, пріоритету прав і свобод людини та громадянина тощо),
стандартних оцінок і правових установок у діяльності різних соціальних
суб’єктів – державних і суспільних, індивідуальних і колективних [387, с. 28];
 цілісний і штучно створений на основі філософських або релігійних
учень механізм впливу системи ідей на суспільну, групову або індивідуальну
правосвідомість із метою легітимації (делегітимації) позитивного права,
юридичної практики, забезпечення єдності правової системи та її відтворення
шляхом переведення правових ідей у нормативні настанови свідомості й
формування відповідних моделей поведінки [371].
Про духовно-практичний характер ідеології свідчать:
 характер вияву свідомості;
 її місце у структурі суспільної свідомості (правова ідеологія є
раціональним компонентом правосвідомості);
 її цілеспрямованість, орієнтація на практичну актуалізацію;
 змістовий аспект (сукупність уявлень, понять, суджень, складових
переконання та різні теорії).
Також необхідно додати про те, що ідеологія зачіпає всі сторони
життєдіяльності суспільства й держави, що перебувають у сфері правового
регулювання; закріплює певний гносеологічний ідеал, до якого має прагнути
суспільство й держава у своєму розвитку, тим самим є певним організаційним,
мобілізаційним та інформаційним базисом цього розвитку.
Незважаючи на деяку статичність нормативного закріплення, правова
ідеологія розвивається паралельно поточним суспільним реаліям.
Торкаючись питання про функціональний аспект, необхідно відзначити,
що правова ідеологія виконує інтегрувальну, пізнавальну, організувальну й
виховну функції.
Зі свого боку її цільовий аспект полягає в тому, що правова ідеологія або
санкціонує наявні в суспільстві форми панування і влади, або обґрунтовує їх
перетворення [689, с. 51–53].
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Дещо по-іншому підходить до вирізнення основних ознак правової
ідеології В. Калітинський, з точки зору якого така ідеологія є формою
суспільної

правосвідомості;

перебувають

у

тісному

правова

ідеологія

взаємозв’язку;

та

правова

правова

психологія

ідеологія

є

науково

обґрунтованою формою існування права; впливає на різні елементи правової
системи та сама є її складовою; правова та політична ідеології доповнюють
одна одну; основними елементами правової ідеології є: правові уявлення,
поняття та ідеї; правові теорії доктрини, концепції та моделі; правові цінності
та цілі; правові ідеали; правові принципи; правова ідеологія спонукає діяти
згідно з духом права та стимулює до правомірної поведінки; вона об’єднує
людей для досягнення соціально значущих цілей, визначає розвиток і
функціонування

суспільства;

правова

ідеологія

визначає

характер

правотворчого та правозастосовчого процесу; правова ідеологія здійснює
вплив на інші види ідеологій [233, с. 13].
Характерно, що у спеціальній літературі виокремлюють також рівні
правової

ідеології:

теоретико-концептуальний

рівень,

на

якому

обґрунтовуються цінності, ідеали, пріоритети соціального розвитку, а сама
правова ідеологія має поставати внутрішньо несуперечливою теорією;
нормативно-правовий рівень, основним завданням якого є переведення цілей і
завдань соціального розвитку відповідно до вимог закону; поведінковий рівень
як результат упровадження в масову та індивідуальну правову свідомість
основних положень правової ідеології, завдячуючи чому ідеологія спроможна
постати гнучким інструментом управління, посилюючи потенціал держави
масовою соціальною енергією [388, с. 14]. Звісно, цю класифікацію можна
доповнити

ще

класифікацією

рівнів

правової

ідеології

залежно

від

охоплюваного нею кола осіб: індивідуальний, груповий, регіональний,
суспільства загалом, міжнародний рівні [132, с. 89].
Якщо ж розглядати правову ідеологію у класифікаційному вимірі, то тут
дослідники зазвичай звертають увагу на декілька провідних критеріїв. Одним із
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визначальних є критерій типу праворозуміння, за яким виокремлюють
нормативістські, соціологічні, природно-правові, інтегративні тощо правові
ідеології (залежно від виокремлюваних типів праворозуміння) [445]. Варто
вказати, що інститут відповідальності держави може функціонувати в межах
кожної з означених правових ідеологій, оскільки елементи такого інституту
містяться й розробляються (звісно, неоднаковою мірою) в межах учень
нормативістського, соціолого-правового, природно-правового та сучасного
(інтегративного) напрямів.
Суттєвим є критерій ставлення правової ідеології до панівного
політичного (або державно-правового) режиму, відповідно до якого вирізняють
офіційні (панівні) та неофіційні правові ідеології [633, с. 168]. При цьому слід
звернути увагу на те, що офіційні правові ідеології зазвичай є штучно
створеними та нав’язаними з боку держави, а тому вони не є і не можуть бути
органічною частиною правосвідомості особистості, а отже, можуть зруйнувати
в уявленні людей єдність правової теорії та реальності, сформувати зневажливе
ставлення суспільства до права і законів [424, с. 110].
З цього погляду ідеологічний зміст інституту відповідальності держави
може осмислюватися лише в межах неофіційної правової ідеології, оскільки
офіційні правові ідеології здебільшого зводять нанівець сутнісне значення
такого правового феномену, девальвують його та/або перетворюють на правову
фікцію. Сутнісна цінність феномену відповідальності держави полягає не в
офіційному визнанні й закріпленні, а в перетворенні цього феномену на
складову частку «живого права», себто на елемент реальних правовідносин, у
яких права людини та громадянина надійно гарантуються механізмами
притягнення держави до відповідальності у випадку їх порушення, а сама
держава

в

особі

її

органів

уживає

всіх

необхідних

правотворчих,

правозастосовчих і правоохоронних заходів із захисту прав і свобод людини та
громадянина.
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Окремо слід також згадати про раціоналістичні, релігійні та емоційновольові правові ідеології [445], що виокремлюються на основі різного
співвідношення у структурі правової ідеології раціональних і позараціональних
елементів. Видається, що концепт відповідальності держави найбільше
корелює саме з раціоналістичними правовими ідеологіями, в яких найбільшою
мірою право як соціонормативна система сепарована від інших і досягає стану
раціональної завершеності й упорядкованості («логоцентризму»). Будучи
продуктом людського розуму, право насамперед повинно бути зорієнтовано на
задоволення потреб людини в розвитку людської особистості й у цьому сенсі
має виразне раціоналістичне обґрунтування та спрямування.
Розрізнення правових ідеологій часто проводиться також залежно від
типу правової сім’ї, в межах якої функціонують і розвиваються відповідні
правові ідеології. Відповідно, вирізняють правові ідеології країн романогерманського, англосаксонського, традиційного (релігійного), соціалістичного
й постсоціалістичного права тощо [442, с. 42–43]. При цьому акцентується на
тому, що роль правової ідеології в різних правових системах не однакова:
найбільш істотною вона є в сучасних правових системах, особливо в системах
романо-германської правової сім’ї [76, с. 14–15].
Інститут юридичної відповідальності, як невід’ємна складова доктрини
відповідальності держави, найбільш успішно втілюється у правову практику
країн англо-американської та романо-германської правових сімей і відповідних
правових ідеологій, проте його питома вага і значення в межах традиційного
(релігійного) права є порівняно незначними. Натомість стосовно правових
ідеологій країн постсоціалістичного табору можна твердити про поступове
(незавершене) утвердження цінностей відповідальності держави, які досить
часто суперечать практикам державного владарювання і моделям взаємин
держави та особистості, які реально існують [177, с. 80].
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Нарешті, значимим у контексті нашого дослідження критерієм є критерій
ставлення правової ідеології до основного суб’єкта права – людини – у
співвідношенні до інших правових цінностей – суспільства, релігії та держави.
Залежно

від

центрування

таких

людиноцентричні

(персоноцентричні),

державоцентричні

(етатистські)

цінностей

соціоцентричні,

правові

ідеології

виокремлюють
теоцентричні

[445].

Часом

та
така

класифікація зводиться лише до двох різновидів правової ідеології –
людиноцентричного та державоцентричного. У першому випадку «людина
розглядається

як

найважливіша

соціальна

і

правова

цінність,

варта

пріоритетного захисту (персоноцентризм), а в другому – як нічого не значущий
засіб для вирішення проблем іншого – релігійного, ідеологічного, утопічного,
історичного, геополітичного, етнічного тощо – соціального (соціоцентризм)
рівня, який у такому разі і розглядається як вищі цінності, що підлягають
пріоритетному захистові з боку державно-правових інститутів (такі цінності, як
релігія, раса, клас або інша соціальна група, ідеологія типу комунізмусоціалізму або фашизму тощо)» [610, с. 299]. У нашому випадку саме
людиноцентричні

правові

ідеології

найбільшою

мірою

корелюють

із

цінностями та настановами юридичної відповідальності держави. Утім, на
сучасному етапі багато в чому спостерігається поєднання (суміщення),
переплетіння соціоцентричної та людиноцентричної правових ідеологій як
«чистих» (у розумінні М. Вебера) типів правової ідеології – насамперед у
багатьох західних країнах. Наголошується, зокрема, на неможливості
протиставлення прав людини іншим суспільним цінностям (С. Алексєєв [14],
Р. Дворкін [171, с. 5–10]).
Відповідно, модель юридичної відповідальності держави, акцентуючи
увагу найперше на відповідальності державної влади перед особистістю,
залучає у сферу відповідальності також і суспільство, ставлячи державу в
систему

відповідальності

людиноцентричних

перед

ідеологій

останнім.
можна

Натомість
виокремити

із-поміж

чистих

ліберальну

та
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волюнтаристську [655]. В останній роль і значення прав особистості
абсолютизується й виразно протиставляється державі, тож концептові
юридичної

відповідальності

держави

найбільшою

мірою

відповідає

ліберальний інваріант людиноцентричної правової ідеології.
Відомий український учений-правознавець О. Петришин сформулював
ключові універсальні вимоги, яким має відповідати правова ідеологія в
демократичній, правовій державі:
1) вона повинна формуватися на основі пріоритету загальнолюдських
стандартів і цінностей, зокрема верховенства права і закону, принципів
демократії, прав і свобод людини та громадянина тощо;
2) будуватися на критичному сприйнятті вітчизняного і зарубіжного
історичного досвіду, вивченні нових поглядів і підходів до правових явищ;
3) орієнтуватися на досягнення соціального і політичного компромісу,
раціональне поєднання інтересів особи, суспільства і держави, виходячи при
цьому з тези, що саме людина, її права та свободи визнані найвищою
соціальною цінністю [432, с. 710].
Загалом погоджуючись із наведеними думками, все ж вважаємо, що вони
потребують певної конкретизації. Зокрема, в умовах демократичної правової
держави правова ідеологія, на нашу думку, не може визначатись і
закріплюватись як офіційна; правова ідеологія легітимізує певні панівні
правові цінності, що здебільшого фіксуються на конституційному рівні
(конституційні цінності); функціонування та розвиток правової ідеології має
вільний, відкритий та не контрольований державою характер; забезпечується
вільне циркулювання (поширення), сприйняття та розвиток альтернативних
правових ідеологій (відповідно до концепції ідеологічного плюралізму, що
здебільшого фіксується на конституційному рівні); вплив правової ідеології на
функціонування правової системи простежується в усіх зрізах і вимірах
функціонування такої системи, але не підкріплюється й не забезпечується
прямим

державним

примусом

(втручанням);

забезпечується

динамічна
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взаємодія правової ідеології з різними політичними ідеологіями, що
функціонують у країні; забезпечується змістовне наповнення такої ідеології
інновативними правовими ідеями, концептами та доктринами відповідно до
розвитку правової науки, запозичення тих чи інших правових моделей і
концепцій; органічно поєднуються елементи традицій і новацій у розвиткові
правової ідеології, що забезпечує її поступальний еволюційний розвиток.
Відзначимо, що в Україні означені риси правової ідеології реалізовані
лише частково, що зумовлено загалом незавершеним переходом від
пострадянської моделі правової системи і відповідно – правової ідеології до
сучасного типу [424, с. 109; 664, с. 6]. У цьому сенсі невипадково
відзначається, що «на тлі поширення і затвердження загальноєвропейських
правових принципів і стандартів в Україні відбуваються значні внутрішні
трансформації правової ідеології, змінюється її зміст і соціальне призначення,
зростає її роль в реалізації завдань державної правової політики; посилюється
вплив ідеології на процеси соціального розвитку, нормативно-правове
регулювання інтересів соціальних груп і населення держави загалом» [130,
с. 109].
Найвиразніше правова ідеологія в умовах демократичної правової
держави виявляється саме в площині конституціоналізму, який охоплює,
зокрема, й ідеологічну складову [93, с. 250; 594, с. 8; 710]. Так, А. Крусян
наполягає

на

тому,

що

саме

«людина

у

доктрині

та

практиці

конституціоналізму посідає провідне місце, оскільки вона – це енергетичний
центр парадигми конституціоналізму, головний ціннісний орієнтир його
подальшого

розвитку,

індикатор

перевірки

на

можливість

реалізації

конституційної теорії, ідеології і практики, а визнання, забезпечення та захист
конституційно-правової свободи, її вираження в правах та законних інтересах
людини

є

практично

кінцевою

метою

функціонування

системи

конституціоналізму» [306, с. 149]. Поряд із цим у вітчизняній науковій
літературі обґрунтовується думка, що повністю релевантною правовій ідеології
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є демократично-правова сутність сучасного українського конституціоналізму.
При

цьому

демократизм

як

прояв

сутності

конституціоналізму

опосередкований народовладдям при забезпеченні балансу між повагою волі
більшості, захистом прав меншості та прав і свобод людини. Виміром
демократичності як вираження сутності конституціоналізму є народовладдя,
яке спрямоване на забезпечення прав і свобод людини, визнання її цінності та
індивідуальної свободи, що є можливим лише за умови існування поряд з
народовладдям влади права [307, с. 14].
Правова сутність конституціоналізму опосередкована функціональноінструментальною значущістю та роллю права, яке має інструментальну
цінність

щодо

створення

нормативно-правової

основи

системи

конституціоналізму. Крім того, право є тією владою (влада права), що дає
змогу

обмежувати

публічну

владу,

оскільки

безмежна

влада

може

пригнічувати права людини, скасовуючи тим самим гуманістичні основи
конституціоналізму [715, с. 57].
Звертаючи увагу на людиноцентризм як провідну особливість і ключовий
тренд розвитку сучасної правової ідеології, в ракурсі

проблематики

відповідальності держави необхідно врахувати низку важливих обставин.
Категорія людиноцентризму є ключовою ідеєю людиноцентристської
правової ідеології. Проте її значення виходить далеко за межі правової
ідеології та навіть права як такого, що змушує поглянути на нього під
загальнонауковим кутом зору.
Людиноцентризмом позначають, зокрема:
1) концептуально спрямовані на дослідження людини відтінки, прояви й
форми філософської та соціологічної думки [301, с. 57];
2) нову якість розуміння людини, яка перевершує ренесансний і
постренесансний

гуманізм

та

антпропоцентризм,

оскільки

відображає

закономірності місця людини в умовах постіндустріальної доби [376];
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3) новий тип філософії та світогляду, в якому центральним об’єктом
пізнання є людина [617];
4) настанову, спрямовану на утвердження того, що саме через людину
здійснюється розвиток суспільства [686];
5) антропологічну засаду державного управління; сукупність ідей, в
основі яких лежить упевненість і переконаність про високі ідеали та цінності –
призначення людини, цінності її особистості, її права на свободу; надання
політиці людської спрямованості, використання її в інтересах особистості та
суспільства в цілому; онтологічні умови становлення людини в політиці [733,
с. 97–98];
6) принцип і пріоритет державного управління, без застосування якого
неможливе ефективне управління в сучасних умовах [427];
7) антропологічну парадигму євроінтеграційної політики; сукупність
ідей, принципів, концепцій гуманізму, розроблених переважно європейськими
економічними й політичними вченнями, які становлять парадигму політичного
менеджменту,

орієнтовану

на

антропологічну

парадигму

культури

й

управління [366, с. 5–6; 632].
В українській правовій доктрині здебільшого завдяки працям відомих
учених-правознавців В. Авер’янова та В. Селіванова ідея людиноцентризму
набула певного поширення й визнання, а «останнім часом людиноцентризм
отримав визнання на рівні влади. Все частіше від політиків і чиновників, суддів
і депутатів можна почути заклики до орієнтації держави у процесі її
функціонування на людину, громадянина, на їх запити і очікування» [5, с. 87;
606, с. 80].
Так, зокрема, на думку В. Авер’янова, людиноцентризм набуває
особливого значення у правовій ідеології та доктрині з огляду на процеси
глобалізації, євроінтеграції України з адаптацією європейських правових
цінностей (верховенство права, повага до прав людини, відповідальне
правління тощо). Сутністю цієї ідеї та відповідної їй правової ідеології є те, що
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«держава має, умовно кажучи, “служити” інтересам громадян (тобто діяти на
благо людини) – шляхом усебічного забезпечення пріоритету її прав, свобод та
законних інтересів у сфері діяльності публічної адміністрації. Цей крок цілком
відповідає загальній тенденції сучасного розвитку державно-правової науки та
практики,

відповідно

до

якої

сьогодні

відбувається

своєрідний

“людиноцентристський поворот” вітчизняного праводержавознавства» [5,
с. 87].
Цим думкам багато в чому суголосні позиції В. Селіванова, який вважав,
що в контексті людиноцентризму «саме благо людини, а не безпосереднє благо
держави, має стати якісно новою основою суспільного, зокрема юридичного,
розвитку України. Будь-яка державна політика, програма, закон, структура або
процес управління, спрямовані на демократичну трансформацію суспільства,
національної економіки, втрачають перспективний історичний сенс правового
прогресу поза орієнтацією на захист приватних потреб і інтересів людини, її
вільного волевиявлення і майнової самостійності, забезпечення її гармонії із
публічними потребами й інтересами суспільства. Головна ідея правового
прогресу людства – непорушні і невідчужувані права людини мають бути
обов’язковими для законодавчої, виконавчої і судової влади як безпосередньо
чинне право» [606, с. 80].
В. Шафіров наполягає на пріоритетності людського виміру права, в
контексті якого головним виявляється орієнтир на визнання людини, її прав і
свобод вищою цінністю. На думку вченого, у контексті людиноцентризму не
держава породжує право, вона не є його безпосереднім джерелом. Держава
лише забезпечує право зовнішніми об’єктивованими джерелами, надає йому
гарантії здійснення [712]. За таких умов держава стає рівнозначним суб’єктом
права поряд з особою, набуває статусу правозабезпечувального механізму – у
сенсі здійснення суб’єктивних прав особи.
Утверджуючи людиноцентристський підхід, вчені-адміністративісти
О. Андрійко, Ю. Битяк та Д. Лук’янець акцентують увагу на тому, що вільна та
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дієва реалізація особою своїх прав є однією з головних ознак демократичного
суспільства та правової держави. З огляду на це, права людини виступають не
якимось похідним завданням здійснюваних перетворень у сфері публічної
влади, а їх основною метою, покликаною докорінно змінити історичну
парадигму відносин між державою й людиною. Відтак, на їхню думку,
найперше завдання якісного розвитку публічної влади в Україні полягає в
необхідності рішучого подолання недооцінення ролі й місця держави у
вирішенні проблеми прав і свобод людини, яка традиційно обмежується
переважно захистом порушених прав [6, с. 147].
Означену позицію підтримує й Г. Лиско, наголошуючи на потребі
суттєвого переосмислення характеру відносин між органами публічної
адміністрації й приватними (фізичними та юридичними) особами як
передумові переходу до людиноцентристської концепції державорозуміння. За
таких умов роль держави зводиться до надання суспільству послуг, а отже, її
основне завдання – забезпечення можливості осіб реалізувати належні їм
права, зокрема у відносинах з публічною адміністрацією [328, с. 152].
Поряд із цим, як зауважує В. Крижановська, правова стратегія в
сучасному суспільстві може відповідати вимогам часу, якщо вона постійно і
стійко розширює можливості та потенціал правового захисту громадян не лише
в плані посягань на їх життя, здоров’я і власність, але якщо вона дозволяє
розкрити людині її особистісний потенціал і можливості в інтересах розвитку.
Спрямованість на особистісний розвиток – це основа перетворень правової
сфери сучасного суспільства [303, с. 78].
Узагальнюючи наведені міркування, можна дійти висновку, що
людиноцентризм як титульна особливість, що дала назву відповідній правовій
ідеології вирізняється низкою ознак, що є конститутивними для такої ідеології,
та

безпосередньо

впливає

відповідальності держави.

на

конструктивні

елементи

інституту
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Аналізуючи

їх,

можемо

виокремити

такі

ключові

ознаки

людиноцентристської правової ідеології:
1) ґрунтується на визнанні людини (особи) самостійною цінністю:
людина визнається не засобом, а метою права, основним суб’єктом у правовій
системі суспільства, творцем правових цінностей;
2) право найперше покликане регулювати відносини між людьми та їх
колективами, забезпечуючи «суверенітет» кожної людини, непорушність її
прав, свобод і законних інтересів;
3) на чільному місці в системі права стоїть приватний інтерес, що
ґрунтується на свободі волевиявлення особи, рівності прав людей, захистові
їхніх прав (серед іншого й від сваволі держави);
4) право сприяє та гарантує вільне волевиявлення приватних суб’єктів
при реалізації їхніх прав;
5) тісно сполучає пріоритетність прав людини з концептом верховенства
права, що покликане запобігати сваволі з боку держави;
6) мінімізує державне втручання у приватний простір волевиявлення
людини;
7) ґрунтується на мінімізації дискреційних повноважень державної
влади;
8) характеризується переважанням диспозитивних норм, які спрямовані
на максимальне врахування вільного розсуду сторін;
9) визначає спрямованість діяльності державної влади на активне
утвердження, забезпечення та захист людини в усіх видах, формах і проявах
державної діяльності [46, с. 34].
Практична

реалізація

настанов

і

цінностей

людиноцентристської

правової ідеології матиме результатом те, що вся «правова реальність набуває
взаємопов’язаних характеристик людиноцентризму (її основою є ідея, що
держава існує для людини, а не навпаки)» [252, с. 6].
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В юридичній літературі досі відсутнє системне бачення основних
концептів людиноцентристської правової ідеології, що мають значення в
контексті

аналізу

цінностей

відповідальності

держави

перед

особою.

Наприклад, Р. Мельник відніс до основних концептів людиноцентристської
правової ідеології такі:
1) людиноцентризм зобов’язує державу «служити» інтересам громадян,
адже з одного боку, таке служіння, може здійснюватись у формах, які не
задовольнятимуть приватних осіб; з іншого – «служіння» може існувати лише
на теоретичному рівні, що також неприпустимо; отже, людиноцентризм – це не
лише вимога «служити» особистості, що пред’являється до держави, а й її
обов’язок;
2) неправильно обмежувати сферу людиноцентризму лише «публічносервісною» складовою діяльності публічної адміністрації; її необхідно
розглядати як універсальну вимогу до публічної адміністрації, а якщо так, то
жоден вектор її функціонування (зокрема і примусова діяльність) не може бути
виведений за межі цієї концепції;
3) людиноцентризм повинен поширюватися на всі сфери публічного
права;
4) основою цієї концепції є права і свободи людини, громадянина, без
закріплення яких на нормативному і вивчення на доктринальному рівнях
людиноцентризм залишиться лише зручним гаслом «псевдоборців» за ідеї
демократії та правової держави [366, с. 8]. На наш погляд, у такому підході
основний

наголос

де-факто

зроблено

на

позитивній

юридичній

відповідальності держави, натомість концепт людиноцентризму повинен
аксіоматично

відтворювати

і

ціннісні

засади

негативної

юридичної

відповідальності держави.
З урахуванням цих застережень вважаємо, що більш вдало та системно
виклав основні концепти людиноцентристської правової ідеології, які мають
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значення

для

юридичної

відповідальності

держави,

В. Ладиченко,

обґрунтовуючи, що саме держава в моделі відповідального правління повинна:
1) гарантувати кожному його права і свободи;
2) брати на себе обов’язок і реально забезпечувати права своїх громадян;
3) надавати свободу виявити себе в усіх галузях соціально-політичного
життя, за винятком сфер, прямо застережених у законах;
4) не обмежувати права і свободи, крім випадків, прямо передбачених
законом;
5) не притягувати до відповідальності за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається
законом;
6) гарантувати захист судом прав і свобод людини та громадянина;
7) діяти виключно в межах закону, мати встановлені конституцією чіткі
межі своїх повноважень;
8) бути відповідальною за такі неправомірні дії посадових осіб, як
перевищення влади, зловживання службовим становищем;
9) відшкодувати за свій рахунок чи за рахунок органів місцевого
самоврядування матеріальну і моральну шкоду, завдану незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх
повноважень;
10) гарантувати право кожного звертатися за захистом своїх прав і
свобод до відповідних міжнародних судових установ або до відповідних
органів

міжнародних

організацій,

членом

або

учасником

яких

є

Україна [320, с. 16–17].
Характеризуючи

особливості

конституційно-правового

втілення

людиноцентричної спрямованості відповідальності держави в Україні, маємо
звернути увагу на те, що «людиноцентризм є новелою доктрини юридичної
відповідальності. Через інститут юридичної відповідальності людиноцентризм
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проводиться у право, законодавство та в діяльність держави. Безперечно, що
попри немовбито очевидність і незаперечуваність доктрини людиноцентризму
для її практичної реалізації у сучасному конституціоналізмі, зокрема в Україні,
необхідно не лише вирішити низку наукових і науково-прикладних проблем, а
й подолати стереотипи минулого» [645]. Тому в цій розвідці ми вважаємо за
доцільне не обмежуватися лише теоретико-правовим виміром аналізу
феномену

юридичної

відповідальності

держави

в

контексті

людиноцентристської правової ідеології, але й принаймні побічно розглянути
конституційно-правове

втілення

людиноцентричної

спрямованості

відповідальності держави в Україні.
У науковій літературі неодноразово підкреслювалося про ідеологічну
наповненість конституційного тексту та конституційних норм. Зазначалося, що
«Конституція містить найбільш суттєві ідеї та цінності, релевантні як
аксіоматиці громадянської правосвідомості, так і основним положенням
правової ідеології» [246, с. 52]. Зокрема, до кола таких належать цінності
свободи та відповідальності. Вони мають як особистісне заломлення, так і
прояв у сфері діяльності держави. Такий підхід утілений, зокрема, у преамбулі
Конституції України, де безпосередньо йдеться про «відповідальність перед
Богом,

власною

совістю,

попередніми,

нинішнім

та

прийдешніми

поколіннями» [284].
При цьому, якщо системно досліджувати поєднання свободи та
відповідальності держави у площині індивідуального та державного, то не
можна не помітити їх тісного взаємозв’язку, що відображається на
конституційному рівні в доволі значній кількості конституційних норм. З
урахуванням цього вважаємо, що ідея відповідальності держави належить до
ключових ідеологічних настанов у конституційній системі України.
Так, попри те, що в Україні визнається принцип ідеологічного
плюралізму на конституційному рівні (стаття 15 [284]), низка ключових статей
Основного Закону України ніби просякнута ідеологією людиноцентризму.
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Нею, зокрема, пройняті всі розділи Конституції України, що засвідчує суттєву
увагу суб’єкта установчої влади до конституційного закріплення правових
засад людиноцентризму. При цьому означені засади не сконцентровані в
якомусь одному розділі, а, будучи «розпорошені» по всьому конституційному
тексту, системно пов’язують відповідні конституційні норми в єдину цілісність
відповідно до настанов, уміщених у розділі І, що охоплюють саме засади
конституційного ладу. Так, академік Ю. Шемшученко, характеризуючи
методологічні засади оновлення Конституції України, слушно зазначив, що
«принцип людиноцентризму має пронизувати усі розділи Конституції.
Йдеться, зокрема, як про безпосереднє конституційне закріплення даного
принципу, так і про розширення та поглиблення форм участі громадян в
управлінні державою, підвищення ролі виборів та референдумів, становлення
громадянського

суспільства,

удосконалення

місцевого

самоврядування,

залучення населення до правосуддя тощо» [724, с. 4].
Висхідною позицією людиноцентризму в Конституції України є
положення про те, що права і свободи людини та їх гарантії взагалі
зумовлюють «зміст і спрямованість діяльності держави» (стаття 3), а турбота
«про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя» (абзац
четвертий преамбули Конституції України) [284] є одним з головних мотивів
ухвалення Конституції України та необхідності її захисту. Сумарно правам і
свободам людини в Конституції України присвячено 48 статей, які можуть
претендувати на обґрунтування їх як розгорнутої системи і водночас
безумовного пріоритету в діяльності держави. Як зазначають фахівці в цьому
зв’язку, вже саме «проголошення на найвищому правовому рівні й реальне
дотримання в практичній діяльності всього державного механізму ідеї про
пріоритет прав і свобод людини є однією з безумовних цінностей сучасного
світового і вітчизняного конституціоналізму. Зокрема, в Україні людина, її
життя

і

здоров’я,

честь

і

гідність,

недоторканність

і

безпека

на

конституційному рівні визнаються найвищою соціальною цінністю, а її права,
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свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Тобто в центрі правового регулювання стоїть саме людина, а держава
юридично відповідальна перед нею за свою діяльність. Це означає, що будь-які
державні органи та органи місцевого самоврядування, приймаючи владні
рішення та здійснюючи інші свої функції та повноваження, перш за все мають
враховувати права та свободи конкретного громадянина» [117, с. 112].
Постаючи системою, зазначені права викладаються в Основному Законі
відповідно до їхнього характеру – як нормативні, зобов’язувальні та
декларативно-констатуючі, ідеологічні, тобто такі, що різняться як за
змістовими,

так

і

функціональними

характеристиками,

гарантіями

їх

здійснення, а також пріоритетністю. При цьому безумовним пріоритетом,
найвищою цінністю, згідно зі статтею 3 Основного Закону України, є людина,
її життя, честь і гідність, недоторканність і безпека [285, с. 83]. Характерно, що
таке гуманістичне значення згаданих принципів знайшло підтвердження
згодом і у правових позиціях Конституційного Суду України, зокрема у
рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у справі про призначення
судом більш м’якого покарання гуманізм визнається

конституційним

принципом [547], а в рішенні від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005 у справі про
рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання гуманізм
розглядається як принцип діяльності правотворчих і правозастосовчих органів
держави [580]. Фактично тим самим законодавець зобов’язав державу
відповідати перед особою та суспільством за свою діяльність та її наслідки.
Як зазначає О. Львова, таким ідеологічним засадам відповідають
найперше конституційні положення, серед яких: проголошення людини, її
життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності та безпеки найвищою
соціальною цінністю; закріплення принципів верховенства права та поділу
влади тощо. Це дає змогу твердити про формування відповідної правової
ідеології

на

основі

пріоритету

загальнолюдських

стандартів

і

цінностей [338, с. 116]. При цьому держава, беручи на себе зобов’язання щодо

86
утвердження і забезпечення прав і свобод людини (частина друга статті 3
Конституції України), набуває юридичної відповідальності: відповідає перед
людиною за свою діяльність, оскільки саме утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави.
Розвиваючи

та

деталізуючи

людиноцентричні

засади

юридичної

відповідальності держави, діють норми Конституції України, які безпосередньо
фіксують такі цінності-настанови:
 пріоритет народовладдя: право визначати і змінювати конституційний
лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане
державою, її органами або посадовими особами; ніхто не може узурпувати
державну владу (стаття 5);
 принцип конституційної законності: всі органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України (стаття 19);
 принцип непорушності й невідчужуваності конституційних прав і
свобод людини та громадянина: ці права і свободи гарантуються і не можуть
бути скасовані; при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод
(стаття 22);
 обов’язки народних депутатів України усіма своїми діями боронити
суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут
Українського народу, додержуватися Конституції України та законів України,
виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників (стаття 79);
 положення про те, що виключно законами України визначаються права
і свободи людини та громадянина, а отже гарантії цих прав і свобод (пункт 1
частини першої статті 92);
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 статус Президента України, який є гарантом державного суверенітету,
територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і
свобод людини та громадянина (стаття 102);
 обов’язки Президента України усіма своїми справами боронити
суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут
Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися
Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах
усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі (стаття 104);
 повноваження Кабінету Міністрів України вживати заходів щодо
забезпечення прав і свобод людини та громадянина (пункт 2 статті 116) [284].
Водночас, як зауважував свого часу В. Авер’янов, «вирішальний спосіб
забезпечити демократичну спрямованість публічної влади – покласти в основу
діяльності

держави

і

місцевого

самоврядування

обов’язок

неухильно

дотримуватись пріоритету прав і свобод людини та громадянина і встановити
невідворотну відповідальність владних органів і посадових осіб за невиконання
цього обов’язку. Задля цього на противагу домінуючій у колишньому
тоталітарному суспільстві “державоцентристській” ідеології – владарювання
держави

над

людиною

“людиноцентристську”

–

ідеологію

необхідно
–

запровадити

служіння

держави

протилежну,
інтересам

людини» [5, с. 87]. Як видається, з цієї концептуальної тези відомого вченого
постає необхідність конституціоналізації юридичної відповідальності держави
за свої дії, яка може мати наслідком зазнавання самою державою
несприятливих для неї соціальних наслідків, зокрема в аспекті відшкодування
заподіяної її діями шкоди.
Саме через призму цієї настанови і слід розглядати конституційні
положення, згідно з якими: кожен має право на відшкодування за рахунок
держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових
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осіб при здійсненні ними своїх повноважень (стаття 56); матеріальна чи
моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що
визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому
законом порядку (частина третя статті 152) [284].
Звісно, без глибокого осмислення сутності цих конституційних настанов
та їх переведення у площину конкретних законодавчих і підзаконних актів годі
сподіватися на автоматичну «пряму» дію відповідних конституційних норм.
Йдеться про формування нової законодавчої бази моделі «відповідальної
держави», яка була б заснована на міжнародно-правових стандартах;
формування нових пріоритетів взаємодії інтересів особи та держави, змістом
яких є визнання особи вищою соціальною цінністю, а її інтересів –
пріоритетними; очищення категорії правового статусу від ідеологічного та
класового догматизму; перехід від імперативних методів регулювання
правового статусу особи до диспозитивних тощо [691, с. 290]. При цьому
утвердження юридичної відповідальності держави повинно відбуватися з
упровадженням у повсякденну практику діяльності всіх державних органів
людиноцентричних настанов і практик державного владарювання, основною
«мірою» адекватності яких буде забезпечення непорушного пріоритету прав
людини перед державою та релевантна цьому пріоритетові відповідальність
останньої перед людиною за свою діяльність.
Висновки до розділу 1
1. Доктрина відповідальності держави в історії політико-правової думки
формувалася нелінійно. З нею пліч-о-пліч йшли різноманітні підходи, що в тих
чи інших варіантах заперечували таку відповідальність. Наслідки такого
суперечливого інтелектуального пошуку виявляються за умов застосування
множини взаємодоповнюючих дослідницьких парадигм, які дають змогу з
різних боків проаналізувати реально існуючу палітру поглядів на феномен
дихотомії відповідальності/безвідповідальності держави.
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Найбільш очевидним є цивілізаційний підхід, який ґрунтується на аналізі
історико-правових учень в їх діахронній перспективі, що відповідає
еволюційній парадигмі трансформації доктрини відповідальності держави.
Згідно з ним характер та особливості конструювання відповідальності держави
були неоднорідними у межах великих історичних періодів – доби античності
(виникає власне вчення про відповідальність, спостерігається закріплення в
позитивному
Середньовіччя

праві

елементів

(відповідальність

юридичної
держави

відповідальності
постає

як

держави),

релігійно-правова,

внаслідок слабкого розмежування світської та церковної юрисдикцій).
Водночас уже мають місце спроби раціоналістичного конструювання інституту
відповідальності держави, надання йому послідовного юридичного виміру. У
Новий і Новітній час наголоси в правових ученнях зміщуються в напрямку
окреслення конкретних видів такої відповідальності, зокрема в контексті
осмислення відповідальності за шкоду, заподіяну носіями державної влади, та
визначення природи цієї відповідальності в контексті галузей права. Крім того,
правова думка суттєво збагачується завдяки інституціоналізації принципів
юридичної відповідальності держави в праві різних держав.
2. Дослідження

феномену

відповідальності

держави

обумовило

необхідність розв’язання низки теоретичних проблем, які мають значення для
подальшого правозастосування, у тому числі на конституційному рівні.
По-перше, це доктринальна проблема співвідношення позитивної і
негативної юридичної відповідальності. Так, концепція позитивної юридичної
відповідальності зазвичай охоплює відповідальність за майбутні дії, передбачає
активну правомірну діяльність щодо здійснення прав і виконання обов’язків, у
той час як концепція негативної юридичної відповідальності концентрується
навколо оцінки вже здійснених дій, реакції на неправомірну поведінку.
Вважаємо доцільним відмовитися від підтримки концепції позитивної
юридичної відповідальності, оскільки юридична відповідальність за правомірні
дії суперечить принципу юридичної визначеності як складової принципу
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верховенства права, порушує вимоги чіткості, ясності та зрозумілості закону,
не узгоджується з положеннями статті 19 Конституції України, дезорієнтує як
державу (органи державної влади), так і фізичних і юридичних осіб. Проблема
конфлікту між концепцією позитивної юридичної відповідальності та
концепцією негативної юридичної відповідальності може бути вирішена за
допомогою

концепту

відповідальності,

яка

дозволяє

охопити

та

диференціювати юридичну, політичну та моральну відповідальність.
По-друге, це проблема співвідношення перспективного і ретроактивного
в

концепції

відповідальності

(відповідальності

за

майбутні

дії

та

відповідальності за минулі дії). Обґрунтовується позиція, відповідно до якої
юридична відповідальність має лише ретроактивний характер, тоді як
політична і моральна відповідальність може бути як перспективною, так і
ретроактивною.
По-третє, це проблема співвідношення належного та неналежного в
концепції відповідальності (відповідальності за соціально допустимі дії та
порушення). Доводиться, що юридична відповідальність можлива лише за
порушення, а політична і моральна відповідальність стосується як соціально
допустимих дій, так і порушень.
Усі ці проблеми також можуть бути вирішені завдяки впровадженню в
науковий обіг концепту відповідальності. Крім того, концепт відповідальності
дозволяє

узгодити

можливі

інтерпретаційні

альтернативи

категорії

«відповідальність» на конституційному рівні. Так, відповідно до Рішення
Конституційного Суду України від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001 у справі
про відповідальність юридичних осіб Конституція України використовує як
широке розуміння відповідальності (охоплює юридичну, політичну й моральну
відповідальність), так і вузьке її розуміння (зводиться лише до юридичної
відповідальності). Визначення такого розуміння залежить від контексту тієї чи
іншої конституційної норми.
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Важливою

складовою

доктринального

осмислення

феномену

відповідальності є виокремлення його ціннісного, нормативно-правового,
функціонального та інституційного вимірів.
Так, ціннісний вимір вказує на те, що відповідний правовий феномен
перебуває у складних системних зв’язках із конституційними цінностями та
слугує забезпеченню ключових і визначальних суспільно корисних цілей –
насамперед реальності, гарантованості й захищеності людини, її прав, свобод і
законних інтересів.
Нормативно-правовий вимір означає фіксацію на конституційному рівні
принципів юридичної відповідальності держави, їх основних видів, підстав і
особливостей застосування юридичної відповідальності держави.
Функціональний вимір указує на те, що конституційне закріплення
юридичної відповідальності держави забезпечує реалізацію низки суспільно
важливих функцій такої відповідальності, передусім правопоновлювальної,
компенсаторної, правоохоронної, каральної, правовиховної тощо.
В інституційному вимірі юридична відповідальність держави означає
створення певного механізму, що складається з сукупності національних і
міжнародних інституцій, які здатні притягнути державу до юридичної
відповідальності

у

межах,

визначених

відповідно

національним

та

міжнародним правом, з метою забезпечення невідворотності покарання за
вчинені нею протиправні (свавільні, злочинні тощо) діяння (дії чи
бездіяльність).
До провідних тенденцій у конституційному регулюванні юридичної
відповідальності держави зокрема віднесено: посилення ролі конституційного
права, зокрема в її реалізації; зміщення акценту відповідальності з людини на
державу;

системність

конституційно-правового

регулювання

питань

відповідальності у взаємовідносинах держави й людини; поєднання загального
і конкретного нормування. Ці тенденції так чи інакше відбиваються у
конституційному закріпленні елементів юридичної відповідальності держави,
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завдяки чому в науковій літературі сформувалося достатньо аргументоване
бачення цього інституту саме як конституційно-правового.
3. Інститут відповідальності держави тісно пов’язаний із ключовими
конституційними цінностями і принципами конституційного ладу України.
Завдяки цьому відповідна правова ідеологія проникає в правову систему через
механізми правотворення, а також утверджується в правосвідомості суб’єктів
суспільних відносин.
На підставі аналізу та узагальнення сучасних наукових напрацювань щодо
розуміння поняття «правова ідеологія» виокремлено ключові риси сучасної
правової ідеології, яка може бути охарактеризована як людиноцентрична:
1) ґрунтується на визнанні людини самостійною цінністю: людина визнається не
засобом, а метою права, основним суб’єктом у правовій системі держави;
2) право покликане регулювати відносини між людьми та їх колективами,
забезпечуючи «суверенітет» кожної людини, непорушність її прав, свобод і
законних інтересів; 3) на чільному місці в системі права стоїть приватний
інтерес, що ґрунтується на свободі волевиявлення особи; 4) право сприяє та
гарантує вільне волевиявлення людини під час реалізації її прав; 5) тісно
поєднує пріоритетність прав людини з концептом верховенства права, що
покликане запобігати сваволі з боку держави; 6) мінімізує державне втручання у
приватний простір волевиявлення людини; 7) ґрунтується на мінімізації
дискреційних

повноважень

державної

влади;

8) визначає

спрямованість

діяльності державної влади на активне утвердження, забезпечення та захист
людини у всіх видах, формах і проявах державної діяльності.
Отже, держава, беручи на себе зобов’язання щодо утвердження й
забезпечення прав і свобод людини (частина друга статті 3 Конституції
України), відповідає перед людиною за свою діяльність, оскільки саме
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави. У разі порушення цих зобов’язань виникають підстави для юридичної
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відповідальності. Відтак ідею відповідальності держави можна вважати однією
з ключових ідеологічних настанов у конституційній системі України.
У сучасних умовах інститут відповідальності держави потребує
суттєвого переосмислення з урахуванням необхідного зв’язку концепції
відповідальності держави з концепціями верховенства права, правової держави
та демократії. Констатується, що відповідальність держави можна розглядати
як Raison d’être таких сформульованих у доповіді Венеційської комісії
елементів верховенства права, як законність, юридична визначеність, заборона
свавілля, доступ до правосуддя, дотримання прав людини. Невід’ємною
складовою концепції правової держави є відповідальність держави за збитки,
що виникли внаслідок дій органу державної влади. Водночас концепція
демократії генетично пов’язана з ідеєю відповідальної влади, яка в тому чи
іншому виді притаманна основним моделям демократії.
Основні положення й висновки, відображені в розділі 1 цієї дисертації,
оприлюднено в таких публікаціях автора: [38, с. 69–70; 46, с. 34; 47, с. 4; 47,
с. 4; 53, с. 12, 59, с. 60].
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РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
2.1. Юридична відповідальність як елемент правового статусу
держави
Поняття правового статусу є одним із визначальних та широко вживаних
як у загальній теорії права, так і в межах галузевих правових наук. Проте його
розуміння і тлумачення попри тривалий період застосування має деякі
відмінності,

зумовлені

фундаментальними

або

ж

менш

істотними

розбіжностями в розумінні цього феномену. Безумовно, ці розбіжності
накладаються й на інтерпретативний потенціал розуміння категорії «правовий
статус держави», що особливо важливо в контексті нашого дослідження. Тому
для з’ясування його специфіки варто спершу звернутися до основних акцентів,
зроблених в юриспруденції щодо тлумачення категорії «правовий статус» як
універсальної для загальнотеоретичної юриспруденції.
Нагадаємо, що така категорія є похідною від загальносоціальної категорії
«статус», яка використовується в суспільствознавчих науках для опису
характеристик суб’єктів, залучених до досліджуваного явища. Так, з позицій
соціології статус розглядається як положення особи в системі соціальних
відносин, хоча природно суб’єктність має значно ширший вимір, аніж її
особистісна інтерпретація, включаючи й колективні утворення (колективи
людей, соціальні групи, нації, народи, держави тощо). Домінуючими є такі
уявлення про соціальний статус: як про положення агента суспільних відносин
(особи, соціальної групи тощо) у соціальному середовищі, і таке пояснення
характеризується певними ознаками (правами, обов’язками, функціями тощо);
або як про набір таких ознак; як про положення суб’єкта в системі
міжособистісних взаємодій, що визначає його права, обов’язки та привілеї; як
про співвідносне положення суб’єкта в суспільстві, що визначається його
функціями, обов’язками та правами; як про показник становища, що посідає
суб’єкт у суспільстві; як про структурний елемент соціальної організації
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суспільства, який постає як позиція суб’єкта в системі соціальних відносин; як
про співвідносну позицію індивіда або групи, що визначається соціальними
або природними ознаками; як про сукупність прав і обов’язків суб’єктів,
пов’язану з виконанням ними певної соціальної ролі тощо.
Правовий статус постає як різновид соціального статусу, пов’язаний, поперше, з дією права як специфічного регулятора суспільних відносин; подруге, з набуттям суб’єктом суспільних відносин ролі суб’єкта права; по-третє,
із вписаністю такого суб’єкта в систему особливих соціальних відносин –
правовідносин, що опосередковуються нормами права. Не погоджуючись із
тим, що правовий статус, будучи складовою системи права, виступає як
відносно самостійний (відносно чого?) регулятор суспільних відносин або
елемент правової системи [360, с. 111–112], ми водночас поділяємо думку, що
за допомогою саме цієї юридичної категорії визначаються природа та місце
суб’єктів права в системі правовідносин, їхні права та обов’язки стосовно
інших суб’єктів права [193].
При цьому в літературі слушно наголошується на багатоаспектності та
внутрішній складності правового феномену, що охоплюється поняттям
«правовий статус». Не заглиблюючись у деталі, можна навести основні
підходи, що, на наш погляд, вдало відображають таку поліаспектність і
структурованість правового статусу: а) система законодавчо встановлених і
гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів і обов’язків суб’єкта
суспільних відносин [203, с. 306]; б) комплексна інтеграційна категорія, що
відображає

взаємовідносини

суб’єктів

суспільних

відносин,

особи

та

суспільства, громадянина і держави, індивіда та колективу, інші соціальні
зв’язки [350, с. 184]; в) багатоаспектна категорія, що, по-перше, має загальний
універсальний характер, включає різний статус суб’єктів правовідносин
(держави, суспільства, особи тощо); по-друге, відображає індивідуальні
особливості суб’єктів і їх реальне положення в системі багатоманітних
суспільних відносин; по-третє, правовий статус не може бути реалізований без
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обов’язків, що кореспондуються правам, без юридичної відповідальності та без
гарантій; по-четверте, ця категорія визначає права й обов’язки суб’єктів права
в системному вигляді, що дає змогу порівнювати правовий статус різних
суб’єктів права для відкриття нових шляхів їх удосконалення [351, с. 549];
г) багатоаспектна, комплексна, універсальна категорія, що має чітку стабільну
структуру та встановлює характер і принципи взаємодії суб’єктів суспільних
відносин між собою, а також шляхом визначення прав, обов’язків та гарантій їх
реалізації, визначає місце суб’єкта в системі правовідносин [423]; ґ) юридичне
закріплення положення суб’єкта в суспільстві, яке виражається в певному
комплексі його прав та обов’язків; д) відображає юридично оформлені
взаємовідносини особистості і суспільства, громадянина і держави, окремого
індивіда з іншими; е) у ньому відображаються легальні межі свободи особи,
обсяг її прав, обов’язків, інших правових можливостей і відповідальності [90,
с. 416].
Залежно від розуміння обсягу поняття правового статусу розрізняють і
дещо різні підходи до тлумачення ролі та місця юридичної відповідальності в
структурі правового статусу: якщо більшість учених розглядає її як елемент
правового статусу, то дещо менша група дослідників відносить юридичну
відповідальність до числа післястатусних елементів, поряд із гарантіями,
законними інтересами тощо [373, с. 10; 454, с. 92].
Наш погляд, віднесення юридичної відповідальності до післястатусних
елементів правового статусу, з одного боку, невиправдано протиставляє
відповідальність правам і обов’язкам суб’єкта права, «розриває» їх змістовий і
функціональний зв’язки, а, з іншого боку, занадто ускладнює розуміння самого
правового статусу, виводячи з його структури істотні конструктивні елементи,
що сполучають права та обов’язки (відповідальність) [60, с. 5]. Саме тому ми
вважаємо за можливе приєднатися до позиції тих дослідників, які розглядають
юридичну відповідальність узагалі як невід’ємний елемент правового статусу
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суб’єкта права, безвідносно до специфіки такого суб’єкта (індивідуального чи
колективного).
Утім, усе ж дещо модифікується розуміння співвідношення правового
статусу та юридичної відповідальності й залежно від специфічності суб’єкта
права, зокрема у розрізі підходу до держави як спеціального суб’єкта права, а
також від того, який інваріант правового статусу слід розглядати стосовно
держави. Так, нагадаємо, що в юридичній літературі набула поширення
концепція «матрьошки правового статусу», суть якої зводиться до розрізнення
загального, спеціального та індивідуального правових статусів суб’єкта права
[126, с. 296–304; 323; 423, с. 97]. Якщо перший відображає правове становище
абстрактних суб’єктів права одного роду (типу), що виражається в їхніх правах
та обов’язках, урегульованих переважно конституційними нормами, то
спеціальний правовий статус відображає правове становище абстрактних
суб’єктів права одного виду всередині роду (типу), що переважно регулюються
галузевими правовими нормами. Нарешті, індивідуальний правовий статус
вказує на неповторні ознаки конкретного суб’єкта права і регулюється часто
норами різних галузей права, становлячи міжгалузевий правовий інститут у
межах національної системи права. Так, виокремлюють конституційноправовий статус, цивільно-правовий статус, міжнародно-правовий статус
держави тощо.
Інший підхід ґрунтується на виокремленні правового, конституційного та
конституційно-правового статусів, що має особливе значення в розрізі:
 суб’єкта конституційного права, яким є держава;
 співвідношення різних правових масивів, які стосуються виокремлення
таких елементів цих статусів, як юридична, конституційна та конституційноправова відповідальності держави.
Якщо правовий статус і відповідно юридична відповідальність держави
характеризуються найбільшою широтою параметрів та закріпленням у нормах
різних галузей права, то конституційна відповідальність держави вичерпується
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нормами,

вміщеними

лише

в

конституції,

а

конституційно-правова

відповідальність – у нормах, уміщених в усіх джерелах конституційного права
як галузі національного права. При цьому, на думку Н. Богданової,
конституційно-правовий статус включає в себе такі елементи: місце суб’єкта в
суспільстві й державі, його соціально-політичну роль та призначення; загальну
правоздатність; права й обов’язки (компетенцію) суб’єкта та відповідальність;
гарантії сталості та реальності правового становища суб’єкта [84, с. 5].
Характеризуючи особливості правового статусу держави як публічного
утворення, необхідно звернути увагу на те, що юридична наука містить
неозоре поле різноманітних дефініцій поняття «держава», а приріст наукових
знань за останні століття в цій сфері набув небачених масштабів. Утім, досі
залишаються спірні або ж дискусійні питання щодо віднесення держави до
специфічних суб’єктів права та уточнення в цьому зв’язку особливостей її
правового статусу з виокремленням тих чи інших елементів цієї категорії. У
зазначеному

контексті

розглядається

й

виокремлення

юридичної

відповідальності як складової правового статусу держави.
Так, у конституціоналістиці сформувалася думка про своєрідний дуалізм
правового статусу держави як специфічного об’єкта правового регулювання.
Йдеться про те, що, з одного боку, держава – це форма політичного буття
народу (субстантивний підхід), а з іншого – система органів (інституційний
підхід), що спонукає вдаватися і до відповідної класифікації правових норм, які
опосередковують правове буття держави [731, с. 219]. Найбільш придатним
для застосування при дослідженні правового статусу держави видається саме
інституційний підхід, який дає змогу не лише простежити діалектику «держава
– державний апарат – орган державної влади», але і з’ясувати похідний
характер юридичної відповідальності державного органу від юридичної
відповідальності держави на основі концепції субсидіарної відповідальності
держави. Адже саме утвердження цієї концепції знаменувало собою, за
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висловом

І. Михайловського

вирішення

«знаменитого

питання

про

відповідальність держави за дії своїх посадових осіб» [372, с. 504–505].
Компліментарною до цих думок видається позиція, за якою саме держава
володіє унікальною здатністю власноруч формувати свій правовий статус, як,
зрештою, і правові статуси всіх інших суб’єктів правовідносин. Тож з
урахуванням галузевої специфіки можна говорити про конституційноправовий, цивільно-правовий та інші галузеві правові статуси держави як такої,
які, втім, перебувають у певній системній єдності й можуть бути виокремлені
лише умовно [435, с. 8].
Нарешті, у розрізі правосуб’єктності специфіка правового статусу
держави ґрунтується на тому, що правосуб’єктність держави взагалі
формується з функціональної правоздатності та дієздатності, яку держава
набуває через діючий механізм здійснення державної влади. При цьому
дієздатність держави починає складатися з моменту формування її органів, що
реалізують державні функції, а відсутня у держави фактична дієздатність
заповнюється дієздатністю фізичних осіб, які перебувають на державній
службі. Отже, держава консолідує дієздатність своїх службовців і набуває
дієздатність в юридичному сенсі [622, с. 98–137]. Вищенаведені наукові
позиції далеко не вичерпують найзагальніших уявлень щодо специфіки
правового статусу держави в сучасному конституційному вимірі й мають
значну палітру спірних позицій.
Доволі продуктивною, як на наш погляд, є застосовувана в юридичній
науці концепція розгляду правового статусу держави через призму зіставлення
її як суб’єкта права зі статусом юридичних осіб, зокрема з огляду на
сконструйований, «штучний» характер як держави, так і юридичних осіб. Так,
В. Чиркін, порівнюючи юридичних осіб публічного права з юридичними
особами приватного права, до найбільш загальних ознак поняття юридичної
особи публічного права відніс такі:
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1) юридична особа публічного права – це завжди не приватноправове, а
публічно-правове утворення;
2) юридична особа публічного права має інше (порівняно з юридичною
особою приватного права) соціальне призначення;
3) юридичні особи приватного та публічного права мають різні інтереси
та волю;
4) юридична особа публічного права завжди пов’язана з публічною
владою;
5) специфічні способи утворення юридичних осіб публічного права;
6) юридична особа публічного права має інший суб’єктний, матеріальний
склад;
7) юридична особа публічного права має свою систему органів;
8) юридичні особи публічного права мають певну автономію в своїй
діяльності;
9) відповідальність юридичних осіб публічного права в своїй основі має
не приватноправовий, а публічно-правовий характер [702, с. 76–94].
Плідність такого підходу підкреслюється тим, що й досі деякі вчені
обґрунтовують доцільність віднесення держави до кола особливих юридичних
осіб [266; 334], а у Швеції держава прямо названа юридичною особою [142].
Розглядаючи під таким кутом зору правовий статус держави, можна
дійти висновків, що вона:
1) є публічно-правовим утворенням;
2) має власне соціальне призначення, відмінне від інших організацій,
створюваних у суспільстві;
3) має власні інтереси та волю;
4) пов’язана зі здійсненням публічної влади;
5) має певний суб’єктний склад (державний апарат);
6) є продуктом народного волевиявлення, оскільки народ взагалі є
джерелом державної влади;
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7) володіє суверенітетом як усередині країни, так і за кордоном;
8) її відповідальність має публічно-правовий характер.
За такого підходу, зокрема, юридична відповідальність держави:
1) зумовлюється специфікою правового статусу держави;
2) відрізняється

від

юридичної відповідальності будь-яких інших

фізичних і юридичних осіб;
3) має специфічну цільову та функціональну спрямованість;
4) володіє

ознаками,

які

поєднують

автономну

та

чужу

волю

(встановлюється самою державою всередині країни та узгоджується з іншими
країнами у міжнародних відносинах).
Поряд із цим в юридичній літературі обґрунтовано думку, що «держава,
як і будь-яка організація, набуває правовий статус юридичної особи лише за
наявності певних ознак. Як зазначає переважна частина науковців, до ознак
юридичної особи відносяться:
1) організаційна єдність;
2) майнова відокремленість;
3) здатність виступати у цивільному обігу від власного імені;
4) здатність нести самостійну майнову відповідальність;
5) здатність бути позивачем або відповідачем у суді» [720, с. 681]
(поділено на абзаци нами. – Авт.).
Відповідно,

ідентичними

ознаками

загалом

володіє

і

держава,

відрізняючись від згаданих юридичних осіб суб’єктом свого створення –
оскільки джерелом влади є народ, то і установча влада зі створення держави
належить саме йому.
Слушною також видається позиція О. Пінаєвої, яка аналізує специфіку
правового статусу держави через призу взаємовідносин з особою. Зокрема, на її
погляд, держава вступає у відносини з особою і як єдине ціле, і за допомогою
своїх органів; компетенція держави в таких відносинах установлюється самою
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державою; держава застосовує примус за порушення законів як до особи, так і
до себе тощо [435, с. 10].
Торкаючись

безпосередньо

питання

юридичної

відповідальності

держави, звернемо увагу на те, що вона є невід’ємним конструктивним
елементом правового статусу держави.
Звісно, що в контексті конституційно-правового статусу держави
йтиметься

про

конституційно-правову

відповідальність,

а

стосовно

конституційного статусу – про конституційну відповідальність держави.
Найсуттєвіші риси юридичної відповідальності держави набувають значення
конституційних

(конституційно-правових)

і

втілюються

у

відповідних

правових нормах галузевого (конституційно-правового) характеру [249, с. 80].
У силу специфіки свого правового статусу сама держава встановлює
певні особливості своєї юридичної відповідальності:
1) вона

встановлює

деліктоздатності

у

певних

певні

правові

сферах,

бар’єри

щодо

зокрема

в

держави

загалом

виключення

кримінально-правовій,

адміністративній та дисциплінарній;
2) матеріальна

деліктоздатність

є

аналогічною

деліктоздатності юридичних осіб з урахуванням обмежень, установлених
фінансовим і процесуальним законодавством стосовно виконання судових
рішень;
3) на відміну від фізичних і юридичних осіб, саме держава володіє
міжнародно-правовою та конституційно-правовою деліктоздатністю [142].
При

цьому

публічно-правові

заходи

як

засіб

притягнення

до

відповідальності можуть застосовуватись до держави за невиконання або
виконання неналежним чином її обов’язків, а так само й обов’язків її органів.
З огляду на те, що в міжнародному та в конституційному праві
уособленням держави в конкретних правовідносинах виступають державні
органи,

наділені

відповідною

компетенцією,

відповідно

до

концепції

субсидіарної юридичної відповідальності за їхні дії відповідальність несе саме
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держава. При цьому лише в конституційній субсидіарній відповідальності
держава як відповідач має понести відповідальність незалежно від бажання її
прийняти [607, с. 11].
Одночасно з наведеним вище важливо наголосити на тому, що юридична
відповідальність держави виступає динамічним елементом правового статусу
держави, який здебільшого розглядається як статична правова конструкція.
Проте юридична відповідальність, образно кажучи, «приводить у рух»
обов’язки держави перед суспільством, особою, іншими державами, перед
нинішнім і прийдешніми поколіннями титульної нації тощо, гарантуючи
здійснення цих обов’язків. У такий спосіб пріоритетними функціями
юридичної

відповідальності

держави

виступають

превентивна

та

гарантувальна. Адже, як зауважують дослідники, важливим є розуміння того,
що нині «держава – це не тільки і не стільки суб’єкт політики, скільки носій
прав, юридичних обов’язків і суб’єкт юридичної відповідальності, тобто
суб’єкт права» [381, с. 3].
Із такого доктринального розуміння випливає, зокрема, те, що правовий
статус держави насамперед опосередковує її права та обов’язки як суб’єкта
права в системній єдності з юридичною відповідальністю, що зумовлюється
певним набором наявних у неї прав і обов’язків. За такого підходу юридична
відповідальність держави не лише вписується в правовий статус держави як
суб’єкта права, але й зумовлюється осердям цього правового статусу, тобто
набором, конкретною специфікою, широтою та співвідношенням наявних у
держави прав та обов’язків, що релевантні широті конституційних прав
людини та громадянина, визнавати, утверджувати і захищати які покликана
держава як ціле і її органи як спеціально уповноважені державою особи.
Водночас такі права та обов’язки, а отже, і відповідальність держави,
реалізуються в системі правових зв’язків з іншими суб’єктами права,
насамперед з іншими державами, громадянами своєї та інших держав,
юридичними особами, утвореними відповідно до законодавства держави,
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органами державної влади тощо. Складна система суб’єктів конкретних
правовідносин і наявність у держави певних прав і обов’язків перед ними
зумовлюють багатоманітність палітри юридичної відповідальності держави як
змістовного елемента її правового статусу у спілкуванні з відповідними
суб’єктами права.
Досліджуючи

специфіку

юридичної

відповідальності

держави

у

структурі її правового статусу, варто звернути увагу на позицію щодо
двохаспектної відповідальності держави – позитивної та негативної, адже
такий підхід подекуди

дозволяє визначити

механізм відповідальності

державної влади перед народом, суспільством, людиною та громадянином,
зрозуміти місце й роль конкретної держави в сучасному цивілізаційному
розвиткові, зробити її відповідальною за те, що відбувається не лише в
моральному, але і в юридичному сенсі відповідальності перед нинішнім і
майбутніми поколіннями [104, с. 7].
Утім багатовимірність юридичної відповідальності держави може бути
простежена в контексті дослідження правового статусу і в тому, що така
відповідальність може інтерпретуватися в сенсі:
1) загального правовідношення (правового стану), що позначає собою
постійні, тривалі правові зв’язки між державою та іншими суб’єктами права,
що полягають у виконанні державою взятих на себе обов’язків і позитивних
зобов’язань (у контексті концепції affirmative obligations) [682, с. 320];
2) конкретних

правовідносин

із

зазнавання

державою

певних

несприятливих наслідків за невиконання взятих на себе обов’язків і
зобов’язань.
У зв’язку з вищезазначеним мають бути виокремлені ті чи інші ключові
та перспективні тренди розвитку інституту юридичної відповідальності
держави з урахуванням потреб правового розвитку, правової реформи в країні
тощо.
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Характерно,

що

в

загальнотеоретичній

юриспруденції

та

в

конституційно-правовій науці найчастіше йдеться про взаємовиключні, на
перший погляд тенденції – до розширення компетенції держав (надмірна
юридизація, навіть етатизація суспільного життя), що означає розширення меж
державного втручання у суспільні та в індивідуальні справи і до делегування
державою значного кола своїх повноважень інститутам громадянського
суспільства [160, с. 149–162], місцевого самоврядування, міжнародним і
наднаціональним організаціям [110, с. 82] тощо. Зрештою, у розвиткові різних
держав на сучасних етапах можна простежити присутність кожної з означених
макротенденцій.
У контексті нашого дослідження має значення те, що такі тенденції
суттєво модифікують правовий статус держави. Зокрема, осмислення
відповідних процесів зумовлює появу тверджень про занепад національної
держави [612], перетворення держав на сервісні [70; 186, с. 163–174], про
віртуалізацію держави тощо.
Так, описуючи сучасну державу, М. Разуваєв звертає увагу на те, що
вона:
1) передбачає певне соціальне середовище у вигляді розвинутих
інститутів громадянського суспільства;
2) виступає від імені всіх громадян, здійснюючи діяльність, скеровану на
вирішення «спільних справ»;
3) є не лише демократичною та правовою, але також і соціальною [535,
с. 284].
Наголошується й на тому, що в сучасній державі «відбувається
переорієнтація від ідей управління та керування до ідей служіння та
керованості. Система прийняття владних рішень будується не стільки на ідеях
жорсткої ієрархічності, скільки на основі мережевих систем із широкими не
тільки вертикальними, але й горизонтальними зв’язками. При цьому до цієї
системи зараховуються недержавні організації громадського контролю, які
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мають реальну можливість впливу на сучасну державу. Якісно змінюється
суб’єктний склад механізму, державними службовцями у сучасній державі
покликані бути професійні менеджери, діяльність яких формується навколо
ідей технократизму. Нетипово для досучасних держав вона починає вступати у
взаємодію з приватним сектором, при цьому основою такої кооперації
виявляються виключно договірні форми» [612, с. 16].
На нашу думку, навіть делегуючи частину своєї компетенції іншим
суб’єктам права, держава не звільняється від відповідальності за виконання цієї
частини загальносуспільних справ. Так, наприклад, відповідно до частини
третьої статті 143 Конституції України органам місцевого самоврядування
можуть надаватись окремі повноваження органів виконавчої влади [284].
Натомість в українському законодавстві відсутня відповідальність держави за
неналежне

фінансування

самоврядування,

що

делегованих

нівелює

повноважень

систему

правових

органам

місцевого

гарантій

місцевого

самоврядування, порушує принцип субсидіарності та солідарності.
Поширення концептів сервісної та електронної держави, переведення
багатьох публічних послуг

в електронний

вимір

актуалізує питання

унеможливлення ексцесів замахів і стороннього ураження відповідних
електронних баз даних зловмисниками. Наприклад, концепт «держава в
смартфоні» передбачає, що через 5 років понад 90 % усіх державних послуг
будуть переведені в онлайн-режим, що мінімізує суб’єктивний фактор та
істотно знизить корупційні ризики при їх наданні [55, с. 15]. Відповідно,
держава має взяти на себе тягар гарантування непорушності прав людини у
зв’язку з діджиталізацією багатьох сфер державного управління. Так само
розширення каталогу прав людини, поява так званого четвертого покоління
прав людини [256, с. 6; 591, с. 140–141] не може не призвести до розширення
меж відповідальності держави у сфері їх гарантування.
Насамкінець пригадаємо, що об’єктивно збільшення «питомої ваги»
юридичної відповідальності держави зумовлюється і принциповою зміною
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стратегічного курсу Української держави у зв’язку із конституційно
закріпленими

зобов’язаннями

з

інтеграції

України

до

Європейського

Союзу [45].
2.2. Структура інституту юридичної відповідальності держави
Зовнішньою

формою

функціонування

конституційно-правової

відповідальності держави є її існування як окремого інституту конституційного
права. У цій іпостасі вона виявляється сукупністю конституційно-правових
норм, що визначають її підстави, порядок реалізації та конституційно-правові
санкції.
Означений інститут також є складним комплексом конституційноправових норм, що прямо чи опосередковано регулюють питання юридичної
відповідальності держави у площині конституційно-правових відносин.
Осердям

означеного

інституту

виступають

норми,

розміщені

в

Конституції держави, хоча, природно, лише цими нормами згаданий інститут
не вичерпується, адже конституційне право має в своєму «арсеналі» чимало й
інших джерел, зокрема законів, що конкретизують, розвивають, продовжують
конституційні норми щодо юридичної відповідальності держави. Так чи інакше
зазначений інститут органічно вписаний у систематику об’єктивно існуючих
конституційно-правових інститутів. Насамперед він тісно взаємодіє з
інститутами організації та здійснення державної влади, з інститутом прав і
свобод людини та громадянина тощо.
Водночас у питанні визначення структури цього інституту досі бракує
чіткості

й

неусталеністю

визначеності,

що

генерального

значною

мірою

інституту

зумовлено

загальною

конституційно-правової

відповідальності в конституційному праві України як галузі права загалом.
Відповідно сьогодні можна твердити як про концептуальну (доктринальну), так
і

про

нормативно-правову

конституційно-правової

незавершеність

відповідальності

держави

оформлення
в

системі

інституту
інститутів
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конституційного

права

України

в

цілому.

Нагадаємо,

що

інститут

конституційно-правової відповідальності уперше був названий у номенклатурі
інститутів конституційного права як галузі права лише у 1999 році [271, с. 67].
Вирішуючи питання структурування цього інституту на складові частини
(компоненти), слід, вочевидь, виходити із загального розуміння структури
інституту конституційного права, що доктринально опрацьовується в межах
теорії юридичної відповідальності та в теорії конституційного права, а також
поєднувати такий концептуальний підхід із розкриттям специфіки елементів
саме інституту конституційно-правової відповідальності держави, враховуючи
специфічність

суб’єкта

такої

відповідальності,

підстав

і

порядку

її

застосування, санкцій тощо.
На сьогодні в науці конституційного права зустрічаються декілька
підходів до виокремлення й аналізу структури інституту в межах цієї галузі
права. Багато в чому вони виявляються похідними від наукових уявлень про
інститути конституційного права загалом.
Найчастіше на науково-методологічному рівні виокремлюють три
аспекти структури будь-якого об’єкта – кількість складових елементів, порядок
їх розташування та характер залежності між ними [672]. З цього ж погляду
складний

правовий

інститут

складається

з

кількох

взаємопов’язаних

субінститутів, а ті своєю чергою – з окремих правових норм. У цьому сенсі
конституційно-правовий інститут відповідальності держави слід розглядати як
елемент комплексного правового інституту відповідальності держави, а той зі
свого боку – як складову міжгалузевого інституту юридичної відповідальності
загалом. При цьому критеріями структурування такого інституту є галузевий і
суб’єктний. За галузевим критерієм у системі конституційного права
виокремлюємо

інститут

конституційно-правової

відповідальності,

а

за

суб’єктним – цей же інститут розділяємо на кілька складових, де однією з них
виявляється

інститут

конституційно-правової

відповідальності

держави.
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Останній також може бути розкладено на певну систему складових
компонентів [325, с. 57].
Варто відразу зробити застереження щодо співвідношення понять
«конституційно-правова
конституційно-правової

відповідальність
відповідальності

держави»
держави».

та

Ці

два

«інститут
поняття

є

близькими, проте не тотожними за змістом. Якщо поняття відповідальності
вказує на певну об’єктивну специфіку суспільних відносин у сфері цього виду
юридичної відповідальності, то поняття інституту конституційно-правової
відповідальності – на особливість внутрішньої побудови, організації та
взаємодії норм і їх сукупностей у межах певного конгломерату конституційноправових норм, а саме тих із них, які опосередковують відносини у сфері
конституційно-правової відповідальності держави як суб’єкта права.
Так, з точки зору А. Кондрашева, структуру конституційно-правової
відповідальності складають підстави, заходи, суб’єкти, інстанції та процедури
реалізації цієї відповідальності [270].
Іноді в конституційно-правовій науці називають дещо ширше коло
структурних елементів конституційно-правової відповідальності:
 сукупність

конституційно-правових

норм,

що

закріплюють

конституційно-правові делікти;
 конституційно-правові санкції та принципи їх застосування; коло
суб’єктів, уповноважених їх застосовувати;
 процедуру застосування таких санкцій.
Також іноді у структурі конституційно-правової відповідальності
виокремлюють норми, що регулюють підстави настання цієї відповідальності;
норми, що встановлюють склади конституційно-правових деліктів; норми, що
встановлюють заходи державного примусу; норми, що встановлюють порядок
притягнення

до

конституційно-правової

відповідальності,

покарання, виконання покарань тощо [352, с. 129–130].

призначення
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У колективній монографії «Інститути конституційного права» її автори
стверджують, що конституційно-правовий інститут – це найважливіший
елемент структури конституційного права, що свідчить про його якісний
внутрішній зміст. Відповідні інститути являють собою правові утворення, що
структурують правові норми в окремі групи для регулювання певних видів
суспільних відносин. Інститути в межах конституційного права є системою
взаємопов’язаних елементів, що не заважає їх побудові в межах певної
ієрархічної послідовності [220, с. 9].
У структурному плані інститут конституційного права, на думку
О. Постнікова, – це сукупність закріплених у законодавстві правових норм, що
регулюють однорідні суспільні відносини у сферах організації публічної влади,
основ правового статусу особистості та устрою держави [453, с. 27].
З точки зору В. Федоренка, «інститут конституційного права України,
будучи

основним

системоутворюючим

структурним

елементом

багатоаспектної системи конституційного права України, який уособлює в собі
волю та легітимні інтереси Українського народу, Української держави і
територіальних громад через упорядкування та систематизацію у своєму складі
доктринально,

предметно

та

функціонально

взаємопов’язаних

норм

конституційного й інших галузей права, спрямованих на утвердження, зміну та
припинення окремих видів і груп суспільних відносин, віднесених до предмета
конституційного права, як і будь-яка інша конституційна система (підсистема),
має свою внутрішню побудову» [672, с. 15]. При цьому, на думку вченого,
«ідеться не про довільну, а про систематизовану сукупність норм права, тобто
об’єднаних у складі інституту права. У цьому сенсі інститут права є
підсистемою права, що передбачає наявність її внутрішньої структури,
обов’язковими елементами якої є: а) структурні елементи інституту права;
б) система юридичних зв’язків між ними і їх характер» [672].
Відповідно до широти охоплення предметної проблематики можна
виокремити вузьке та широке тлумачення структури цього інституту.
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У

межах

вузького

тлумачення

інститут

конституційно-правової

відповідальності держави структурно зображується як сукупність і внутрішньо
закономірна упорядкованість розташування конституційно-правових норм, що
опосередковують відносини у сфері конституційно-правової відповідальності
держави. У цій інтерпретації основним елементом структури інституту
конституційно-правової відповідальності держави виступають відповідні
галузеві

норми,

що

регулюють

відносини

з

конституційно-правової

відповідальності держави як суб’єкта правовідносин.
У межах широкого правотлумачення структуру інституту конституційноправової відповідальності держави являють відповідні норми конституційного
права, а також відносини між ними та їх характер. Крім того, у межах
широкого правотлумачення інститут конституційно-правової відповідальності
держави може розглядатись у статичному та в динамічному вимірах. Так, у
статичному розрізі він являє собою сукупність певних норм та підінститутів
конституційного права, а в межах динамічного виміру – як процес невпинного
розвитку, оновлення, функціонування конституційно-правових норм, що
опосередковують конституційно-правову відповідальність держави, внаслідок
яких цей інститут набуває ознак рухомості. Це також якісна характеристика
цілеспрямованості тенденцій розвитку означеного конституційно-правового
інституту [231, с. 25].
На думку В. Федоренка, основними компонентами структури інституту
конституційного права України є:
 нормативний зміст інституту конституційного права України як
цілісної юридичної категорії;
 принципи існування та дієвості інституту конституційного права
України;
 функції інституту конституційного права України;
 конституційно-правовий

статус

учасників

правовідносин,

які

регулюються нормами інституту конституційного права України (права й
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обов’язки основних інституціоналізованих суб’єктів, організаційно-правові
форми їх діяльності тощо);
 конституційно-правовий режим інституту конституційного права
України;
 гарантії реалізації інституту конституційного права України [440,
с. 44].
Відповідно, зміст пропонованих складових

елементів обумовлює

сутність структури інститутів конституційного права України. Щоправда, з
одним суттєвим застереженням. На наш погляд, елементом конституційноправової відповідальності держави не є і не може бути конституційно-правовий
статус держави, адже така відповідальність, навпаки, є елементом означеного
статусу. Натомість конституційно-правовий статус держави зазвичай охоплює
сукупність

прав,

обов’язків

та

відповідальності

держави

у

сфері

конституційно-правових відносин. Тому розгляд конституційно-правового
статусу

як

елемента

конституційно-правової

відповідальності

держави

вважаємо хибним підходом.
Першоосновою будь-якого інституту конституційного права України й
визначальним складником його структури є нормативний зміст цього
інституту. Він складається з норм Конституції України та інших актів
конституційного права, що опосередковують конституційно-правові відносини
щодо юридичної відповідальності Української держави. При цьому в
юридичній науці йдеться про безпосередній та опосередкований способи
встановлення такої відповідальності держави. Зокрема, безпосередній спосіб
об’єктивується у конституційних нормах про відшкодування завданої
державою та її органами шкоди. Опосередкований спосіб передбачає
встановлення певних універсальних принципів, що відображають внутрішні
властивості держави як правового устрою та основи взаємовідносин держави й
особистості, а також спеціальних принципів, серед яких виокремлюють
принципи

самозобов’язування

держави,

що

закріплюють

законодавчі
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обмеження активності держави стосовно особи шляхом запровадження
обов’язків держави щодо забезпечення й захисту прав особи; принципигарантії, що встановлюють відповідальність державних органів і посадових
осіб за дії, що порушують права людини; принципи-правомочності, що
закріплюють права людини щодо захисту її прав і свобод [703, с. 14].
Важливе місце з-поміж конституційно-правових норм, що складають
структуру

інституту

конституційно-правової

відповідальності

держави,

становлять норми, що опосередковують підстави відповідальності держави в
конституційно-правових відносинах. Так, усталеною для конституційного
права

традицією

є

виокремлення

серед

таких

норм

правил,

що

опосередковують нормативні (конституційно-правові) та фактичні підстави
цієї відповідальності. Конституційно-правовою підставою відповідальності
завжди буде наявність відповідної конституційно-правової норми (кількох
норм), які передбачають можливість, умови притягнення та санкції (міри)
конституційно-правової
відповідальності

є

відповідальності.

вчинення

Фактичною

відповідним

суб’єктом

підставою

конституційного

правопорушення (делікту). Нормативною основою конституційно-правової
відповідальності

виступає

конституційне

та

законодавче

закріплення

фактичних неправомірних дій, у разі вчинення яких і настає конституційноправова відповідальність. Фактичною підставою виникнення конституційноправової відповідальності є конституційний делікт суб’єкта конституційноправових відносин [147, с. 10].
Натомість деякі автори, як-от В. Виноградов, пропонують розглядати три
підстави конституційно-правової відповідальності:
1) нормативну;
2) фактичну;
3) процесуальну [121, с. 42–47].
У

цьому

сенсі

нормативною

підставою

конституційно-правової

відповідальності держави виступатиме сукупність конституційно-правових
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норм, що встановлюють відповідальність держави за дії чи бездіяльність, які
порушують права і свободи фізичних та/або юридичних осіб, а також ті, що
закріплюють обов’язки держави щодо їх захисту і забезпечення. Фактичною
підставою конституційно-правової відповідальності держави тут будуть
конкретні дії та/чи бездіяльність державних органів та/чи їх посадових осіб,
які призвели до порушення прав і свобод людини та громадянина,
конституційного

правопорядку,

інших

конституційних

цінностей.

Процесуальною підставою для конституційно-правової відповідальності
держави

є

встановлення

уповноваженим

суб’єктом

у

спеціальному

правозастосовчому акті (судовому чи позасудовому) форм і заходів
конституційно-правової

відповідальності

держави

за

конкретне

правопорушення у сфері конституційно-правових відносин.
Варто погодитись із А. Куциним, що натепер механізм позасудового, у
тому числі й добровільного відшкодування завданої державними органами
шкоди, в Україні відсутній. Відсутє і єдине концептуальне бачення щодо
його функціонування. Внаслідок невиконання чи неналежного виконання
власних обов’язків посадовими особами органів публічної влади мають
непоодинокі випадки невідшкодування шкоди особам, права чи інтереси
котрих було порушено. У таких випадках органами влади ухвалюються
рішення про скасування незаконних рішень посадових або службових осіб
без призначення виплати відповідної компенсації постраждалим. Тобто зараз
«процедура прийняття, скасування та застосування примусу до прийняття
індивідуальних актів не завжди передбачає відшкодування шкоди, завданої
дією незаконного індивідуального акта» [315, с. 47].
Окрім того, нинішній стан справ у сфері відшкодування шкоди
передбачає «можливість невиплати коштів після прийняття рішення про
відшкодування шкоди». Тож варто погодитися з висновком С. Яремчук у тому,
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що з метою усунення відповідної прогалини варто було б розробити
спеціальний закон [744, с. 572], в якому передбачити процедуру притягнення
держави до відповідальності, зокрема і за ухилення від виконання судових
рішень про стягнення з неї коштів на користь третіх осіб.
Іншим важливим складовим компонентом (елементом) структури
інституту конституційно-правової відповідальності держави є принципи
функціонування зазначеного правового інституту.
Тут слід виокремити дві великі групи принципів. З одного боку, це
принципи, що опосередковують керівні, визначальні ідеї щодо функціонування
держави, її органів і посадових осіб, а також основні принципи юридичної
відповідальності як комплексного інституту правової системи держави. З
іншого боку, це спеціально-юридичні принципи, що опосередковують саме
спеціальні керівні настанови щодо застосування конституційно-правової
відповідальності держави. З-поміж основних принципів конституційноправової

відповідальності

держави

ми

виокремлюємо

принципи

конституційності, законності, пріоритету прав людини, верховенства права,
невідворотності юридичної відповідальності тощо [56, с. 12]. Натомість ізпоміж
держави

спеціальних
слід

принципів

назвати

конституційно-правової

принципи

народного

відповідальності

суверенітету,

гуманізму,

підзвітності й підконтрольності державної влади, відшкодування державою
завданої її органами та посадовими особами шкоди тощо.
Якщо погодитися з висновком В. Федоренка в тому, що «принципи
інститутів конституційного права України є поліфункціональними. Вони
можуть визначати керівні ідеї, покладені в основу того чи іншого інституту
конституційного права України; загальні засади функціонування таких
інститутів; правові основи діяльності й поведінки учасників конституційноправових відносин, урегульованих нормами того чи іншого інституту
конституційного права тощо» [672, с. 17], то варто визнати і їхню особливість у
розрізі функціонування інституту конституційно-правової відповідальності
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держави. Ці принципи прямо чи евентуально позначено в нормах Конституції
України та/або виводяться зі змісту її положень, знаходять прояв і
конкретизацію в поточному законодавстві, правових позиціях Конституційного
Суду

України,

органів

загальної

юрисдикції,

змістовно

насичують

законодавчий механізм гарантування реальності та ефективності згаданого
конституційно-правового інституту загалом.
Ще одним складовим компонентом конституційно-правового інституту
відповідальності держави є його функції. Це групи норм конституційного
права України, які визначають основні напрями та види впливу цього інституту
конституційного права на суспільні відносини, що є предметом їх правового
регулювання. Як зауважує В. Федоренко, «важливість цього структурного
компонента інституту є очевидною, тому що кожен окремо взятий інститут
конституційного права є нормативним виміром окремого виду чи підвиду
функцій цієї галузі права» [672, с. 17].
На думку В. Федоренка, «важливість цього складника структури
інститутів конституційного права України зумовлюється тим, що генеральною
функцією будь-якого інституту конституційного права України є урегулювання
або ж нормативно-правове забезпечення певного виду суспільних відносин,
який є сегментом загального предмета конституційно-правового регулювання.
Після такого унормування відповідні суспільні відносини набувають ознак і
властивостей

конституційно-правових

відносин.

Через

предметну

спорідненість цих конституційних правовідносин їх визначають як якісно
однорідні суспільні відносини» [672, с. 17–18].
У науці конституційного права зазвичай виокремлюють чотири провідні
функції конституційно-правової відповідальності:
1) охоронна – упорядковує конституційні правовідносини та формує
правомірну поведінку їх учасників, що сприяє підтриманню режиму
конституційної законності, стабільності політичної системи, дотримання прав і
свобод людини та громадянина тощо;
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2) превентивна (виховна) – направлена на недопущення порушення
конституційно-правових норм і розвитку протиправних відносин. Зокрема,
конституційні обов’язки та заборони, погроза застосування конституційних
санкцій виключають можливість вчинення деліктів;
3) каральна

(репресивна)

–

реалізується

у

випадку

вчинення

конституційних деліктів і полягає в застосуванні заходів примусового
державного впливу (при цьому часто виконання каральної функції спричиняє
реалізацію каральних функцій інших видів юридичної відповідальності, що
пов’язано з наділенням деяких суб’єктів конституційних правовідносин
імунітетами);
4) компенсаційна (відновна) – пов’язана з усуненням правопорушень та
вжиттям заходів із забезпечення належного функціонування державного
апарату, реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина [404,
с. 79].
Якщо реінтерпретувати зміст означених функцій конституційно-правової
відповідальності у сфері держави, то вони виявлятимуться, на нашу думку, так:
1) охоронна – упорядковує конституційні правовідносини та формує
правомірну поведінку держави як суб’єкта права, сприяє підтриманню режиму
конституційної законності, стабільності політичної системи, дотримання прав і
свобод людини та громадянина в діяльності держави, її органів і посадових
осіб;
2) превентивна (виховна) – направлена на недопущення порушення
конституційно-правових норм і розвитку протиправних відносин за участю
держави

(конституційні

обов’язки

та

заборони,

погроза

застосування

конституційних санкцій виключають можливість вчинення деліктів з боку
держави, її органів і посадових осіб);
3) каральна

(репресивна)

–

реалізується

у

випадку

вчинення

конституційних деліктів і полягає в застосуванні заходів примусового
державного впливу на саму державу як на суб’єкта права, призводить до
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стягнень та інших соціально несприятливих для держави наслідків, обмежень у
вільному розпорядженні державою наявними у неї ресурсами, коштами, а
також до інших обмежень конституційно-правового характеру, що має
негативні наслідки для держави як суб’єкта конституційно-правових відносин;
4) компенсаційна (відновлювальна) – пов’язана з усуненням державою
наслідків вчинених нею, її органами та/або посадовими особами цих органів
правопорушень та вжиттям заходів із забезпечення належного функціонування
державного апарату, реалізації конституційних прав і свобод людини та
громадянина, усунення перешкод для їх реалізації, забезпечення і захисту з
боку держави.
За концептуальним підходом В. Федоренка, до структурних компонентів
інституту конституційно-правової відповідальності держави слід віднести
відповідні конституційно-правові режими функціонування держави, що
загалом видається нам слушним з огляду на нетотожність умов і порядку
здійснення державної влади за ординарного та особливих конституційних
режимів. Щоправда, якщо у підході згаданого автора «під конституційноправовим режимом (франц. regime, від лат. regimen – управління, керівництво),
як складовою структури інститутів відповідної галузі права, слід розуміти
настання передбачуваного і бажаного стану неухильного дотримання та
виконання

учасниками

конституційно-правових

відносин

нормативних

положень того чи іншого інституту конституційного права, особливо в частині
їх прав й обов’язків, за умови об’єктивації цих положень у чинному
конституційному законодавстві України» [672, с. 18], то в нашій інтерпретації
під особливими конституційно-правовими режимами ми пропонуємо розуміти
особливі порядки забезпечення прав і свобод громадян України, які
проживають на територіях, у межах яких запроваджуються відповідні режими,
що мають обмежений у часі, просторі та за колом осіб характер, передбачають
істотні правообмеження щодо здійснення прав і свобод людини та
громадянина, а також тягнуть суттєві зміни в організації та функціонуванні
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системи державної влади, відмінні від звичайних (ординарних) умов,
установлених Конституцією та законами України.
До особливих правових режимів належать надзвичайні (надзвичайного
стану, воєнного стану, надзвичайної екологічної ситуації) та гібридні режими
(режими АТО, ТОТ, ООС, зони відчуження довкола ЧАЕС).
Основна відмінність між ними полягає в конституціоналізації перших,
які передбачають доволі значний відступ держави від забезпечення низки
конституційних прав і свобод людини та громадянина, на відміну від других,
що передбачають якісно менше обмеження людей у правах та викликані
екстраординарними обставинами, безпосередньо не передбаченими Основним
Законом України.
Юридична

відповідальність

держави

в

умовах

нормального

та

особливого (зокрема за надзвичайного або за гібридного) конституційноправового режиму не може бути тотожною, оскільки за умов особливого
правового режиму відбувається істотне обмеження у правах певного кола
фізичних та юридичних осіб, модифікується як система державної влади,
умови функціонування її органів, так і характер взаємовідносин із фізичними
та юридичними особами внаслідок збільшення кількості правообмежень і
заборон

у

життєдіяльності

останніх.

Зокрема,

в

умовах

особливого

конституційно-правового режиму держава бере на себе додаткові позитивні
конституційно-правові зобов’язання, а тому поряд зі звичайними має
виконувати ще й додаткові правові зобов’язання, відповідаючи за їх належне
виконання перед особою та суспільством загалом. Відповідно, йдеться про
виникнення у держави в умовах дії особливих правових режимів підвищеної
конституційно-правової

відповідальності,

зумовленої,

з

одного

боку,

накладенням додаткових правообмежень і заборон у сфері прав і свобод
людини та громадянина, а з іншого – виникненням у держави нових
(додаткових, хоч і строкових) конституційно-правових зобов’язань, належне
виконання чи невиконання яких має зумовлювати додаткову конституційно-
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правову відповідальність поряд із відповідальністю, яку несе держава за
ординарних умов свого конституційного функціонування.
Що стосується такого компонента, як гарантії конституційно-правової
відповідальності держави, то тут маємо вказати на те, що гарантування за
сучасних умов є невід’ємною умовою дієвості, реалістичності й ефективності
будь-якого інституту конституційного права. А якщо йдеться про такий
відносно новий інститут конституційно-правової відповідальності, яким є
інститут

конституційно-правової

відповідальності

держави,

то

його

гарантування полягає у свідомому створенні самою державою як суб’єктом
права та безпосередньо народом як єдиним джерелом влади і носієм
суверенітету сукупності таких нормативно-правових, організаційних та
ідеологічних умов, за яких конституційно-правова відповідальність держави
реалізується безперешкодно, невідворотно, на засадах гуманізму, пріоритету
прав людини, верховенства права тощо.
На нашу думку, гарантії конституційно-правової відповідальності
держави є тісно пов’язаними з гарантіями реалізації конституційних прав і
свобод людини та громадянина. Як відзначають П. Рабінович та М. Хавронюк,
«гарантії реалізації конституційних прав i свобод людини та громадянина – це
умови та засоби, принципи та норми, які забезпечують здійснення, охорону i
захист зазначених прав, є запорукою виконання державою та іншими
суб’єктами правовідносини тих обов’язків, які покладаються на них з метою
реалізації конституційних прав i свобод людини та громадянина» [528, с. 246].
З цього погляду гарантії конституційно-правової відповідальності
держави – це сукупність умов і засобів, принципів і норм, що забезпечують
реалізацію цієї відповідальності як невід’ємна складова гарантування прав і
свобод людини та громадянина. Відповідно, можна розглядати матеріальні і
процесуальні, організаційні та нормативні, економічні, соціальні, політичні та
ідеологічні (духовні) тощо гарантії цієї відповідальності.
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На сьогодні можна спостерігати загальну неусталеність, слабкість
гарантій

конституційно-правової

відповідальності

держави,

їхню

нерозвинутість як у системі державного врядування, так і в системі прямих і
зворотних зав’язків влади з громадянами. Нерозвинутими видаються нам і
власне

спеціально-юридичні

гарантії

реалізації

конституційно-правової

відповідальності держави, до яких, згідно з концептуальним підходом
М. Вітрука, слід віднести конкретизацію меж прав та обов’язків держави як
суб’єкта права; установлення юридичних фактів, з якими пов’язується
реалізація такої відповідальності; визначеність процедурно-процесуальних
форм реалізації такої відповідальності тощо [126, с. 314]. Загалом, якщо «у
більшості законів України гарантії тих чи інших інститутів конституційного
права України, втілені в цих законах, об’єктивовані в самостійних статтях і
розділах» [672, с. 19], то у випадку конституційно-правової відповідальності
держави в Україні про це ще говорити зарано.
Досі систематизованого закріплення інститут конституційно-правової
відповідальності держави в Україні не здобув. Лише після рішення
Конституційного Суду України 2001 року він почав переходити із суто
доктринальної до конкретно-юридичної площини. Утім, цей перехід ще не
можна вважати завершеним. Значною мірою цьому сприяє не стільки
відсутність на рівні Конституції прямої згадки про конституційно-правову
відповідальність держави, скільки спосіб викладення конституційних норм,
розпорошених одночасно за суб’єктною та предметною ознаками. Більшою
мірою увага надається конкретним повноваженням і відповідальності
конкретних органів публічної влади, а не відповідальності самої держави, якій
власне присвячено безпосередньо лише декілька спеціальних статей загального
характеру. Далеким від досконалості в цьому сенсі є і галузеве конституційноправове творення, яке не дає змогу говорити про завершеність юридичного
оформлення такого інституту навіть у межах відповідної галузі права.
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Структурування

інституту

конституційно-правової

відповідальності

держави може бути здійснено не лише за специфікою розташування та
характером зв’язку відповідних конституційно-правових норм, але і за
предметними сферами прояву такої відповідальності та спрямованістю
відповідного регулювання.
Так, залежно від особливостей механізму (процедури, процесу) реалізації
конституційно-правову відповідальність можна умовно розділити на такі види:
 відповідальність, що реалізується в судовому порядку;
 конституційно-правову відповідальність у формі ухвалення рішення
компетентним органом, який не є органом судової влади;
 конституційно-правову відповідальність у вигляді застосування форм
безпосереднього народовладдя (наприклад, вибори чи референдум) [657,
с. 552].
Як уже вказувалося раніше, конституційно-правова відповідальність
держави як інститут конституційного права може також структуруватись у
вигляді позитивної та негативної відповідальності. При цьому негативну
відповідальність держави може бути розглянуто в єдності двох структурних
складових – поновлювально-компенсаційної та репресивно-каральної. Залежно
від предметної сфери негативна відповідальність держави може бути
відповідальністю за порушення: основ конституційного ладу; конституційних
прав

і

свобод

людини

та

громадянина;

у

сфері

адміністративно-

територіального устрою; у сфері здійснення управління державними справами
тощо.
Отже, відповідно до критичного аналізу вищенаведених класифікаційних
підходів до осмислення правового феномену, що розглядається, основними
видами юридичної відповідальності держави слід визнати:
 за сферою прояву: позитивну та негативну відповідальність;
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 за

суб’єктом

прояву

(перед

ким

конкретно

держава

несе

відповідальність): відповідальність перед особою, суспільством, нинішнім та
прийдешніми поколіннями;
 залежно від наявності судової чи позасудової інстанції настання та
визначення: судову та позасудову відповідальність;
 залежно

від

повноти

процесуально-правової

забезпеченості:

процесуально забезпечену та процесуально недостатньо забезпечену (чи
незабезпечену);
 залежно

від

нормативно-правового

рівня

фіксації:

передбачені

конституційними та/або законодавчими нормами;
 залежно від наявності чи відсутності власної вини: відповідальність
власне держави (як цілісного апарату) та відповідальність держави за дії
державних органів чи їх посадових осіб (субсидіарну).
Насамкінець звернемо увагу на місце санкцій у структуру інституту
конституційно-правової відповідальності держави. Тут слід зробити три
важливі, з нашої точки зору, застереження.
По-перше,

без

наявності

санкцій

ані

конституційно-правова

відповідальність, ані відповідний правовий інститут, що її регулює, не є
повними, завершеними, цілісними й реалістичними, дієвими. Тобто санкції у
структурі конституційно-правової відповідальності держави є таким самим
обов’язковим елементом, як і в конституційно-правовій відповідальності будьякого іншого суб’єкта.
По-друге, санкції конституційно-правової відповідальності зовсім не
обов’язково повинні міститися в самій конституційно-правовій нормі, а можуть
міститися в інших галузевих санкціях, що пов’язано з особливостями галузі
конституційного права. З цієї точки зору конституційно-правовими санкціями
як елементом інституту конституційно-правової відповідальності держави є
лише конституційно-правові за галузевою ознакою санкції. Всі інші санкції, що
мають іншу галузеву природу і виходять за предметні межі конституційного
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права, не можна розглядати як структурний елемент інституту конституційноправової відповідальності держави.
По-третє, санкції конституційно-правової відповідальності держави
вичерпуються санкціями ретроспективного характеру.
Отже, є підстави розглядати санкції у структурі інституту конституційноправової відповідальності держави як складовий елемент структури цього
правового інституту, що складається з конституційно-правових норм, які
являють собою заходи державного впливу, які застосовуються спеціально
уповноваженими

суб’єктами

до

держави

внаслідок

вчинення

нею

(відповідальність у разі вини самої держави), її органами та/або посадовими
особами (відповідальність без вини самої держави) конституційно-правового
делікту і виражаються у певних юридичних наслідках, що настають для
держави як цілісного суб’єкта права.
Водночас питання кола санкцій конституційно-правової відповідальності
держави є чи не найменш розробленим у конституційно-правовій літературі.
Адже природно, що ті санкції, які у працях багатьох авторів досі вважалися
класичними санкціями конституційно-правового характеру (як-от відкликання
депутатів, розпуск представницького органу влади тощо), для держави в
цілому не можуть бути застосовані. Отже, йдеться про вироблення
концептуального правового підходу, який дав би змогу виокремити санкції
властиві саме державі як суб’єктові конституційно-правових відносин.
Тому спершу слід бодай побіжно зупинитися на представлених у науці
класифікаціях відповідних санкцій та спробувати їх застосувати до випадку
конституційно-правової відповідальності держави. Так, найбільш цікаву та
евристично

цінну,

з нашої

точки зору, класифікацію запропонувала

Н. Колосова. За нею, зокрема, всі конституційно-правові санкції поділяються
на такі:
1) правопоновлюючі (визнання акта таким, що не відповідає актам вищої
юридичної сили);
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2) попереджувальні;
3) каральні;
4) санкції

припинення

конституційних

деліктів

(припинення

дії

нормативних актів) [259, с. 125].
У цій класифікації санкціями, що можуть бути адресовані державі, є, на
нашу думку, припинення дії нормативного акта державного органу та
поновлення державою правового становища суб’єкта, якому було завдано
шкоду дією такого акта.
Французький дослідник Б. Пінєроль указує на «збільшення кількості
законодавчих режимів відповідальності», що, зокрема, проявляється у
законодавчій

фіксації

різноманітних

санкцій

конституційно-правової

відповідальності держави як на конституційному, так і на законодавчому
рівнях [437, с. 72]. Наприклад, якщо проаналізувати Закон ФРН «Про
відповідальність держави за шкоду, заподіяну її посадовими особами під час
виконання службових обов’язків», то серед санкцій такої відповідальності,
передбачених цим Законом, можна виокремити такі, як ліквідація наслідків,
поновлення становища, компенсація шкоди [759].
Законом Естонії «Про

відповідальність держави» передбачається

поновлення прав, порушених унаслідок реалізації органами влади та іншими
установами,

на

які

покладено

виконання

публічних

функцій,

своїх

повноважень, та відшкодування шкоди, спричиненої такими діяннями
(відповідальність

держави).

Зокрема,

передбачаються

такі

заходи

відповідальності держави, як:
1) скасування адміністративного акта;
2) завершення виконання адміністративного заходу;
3) утримання

від видання

адміністративного

акта або

реалізації

забезпечення

реалізації

адміністративного заходу;
4) видання

адміністративного

адміністративного заходу;

акта

або
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5) відшкодування шкоди;
6) повернення грошових коштів або речей, отриманих без належної
правової підстави [215, с. 128–142].
Нарешті,

в

Україні

на

рівні

конституційно-правових

санкцій

безпосередньо передбачені:
1) відшкодування

за

рахунок

держави

чи

органів

місцевого

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх
повноважень (стаття 56 Конституції України);
2) визнання нечинними законів та інших нормативно-правових актів
держави, що визначають права й обов’язки громадян, не доведених до відома
населення в порядку, встановленому законом (частина третя статті 57
Конституції України);
3) відшкодування державою матеріальної та моральної шкоди, завданої
безпідставним засудженням, у разі скасування вироку суду як неправосудного
(частина четверта статті 62 Конституції України);
4) відшкодування

державою

в

установленому

законом

порядку

матеріальної чи моральної шкоди, завданої фізичним або юридичним особам
актами й діями, що визнані неконституційними (частина третя статті 152
Конституції України) [284].
На нашу думку, конституційно-правові санкції у структурі інституту
конституційно-правової відповідальності держави поділяються на такі групи:
1) правопоновлюючі (поновлення попереднього правового становища
особи, права якої було порушено державою, або реституційні заходи у разі
неможливості повного поновлення попереднього правового становища);
2) попереджувальні

(офіційне

визнання

неефективності

державної

політики; конституційне реформування держави з метою підвищення її
дієздатності, відповідальності та підзвітності суспільству);
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3) каральні (відшкодування завданої державою матеріальної та моральної
шкоди, фінансові стягнення з державного бюджету на користь постраждалої
особи);
4) санкції

припинення

конституційних

деліктів

(припинення

неконституційних чи незаконних адміністративних чи інших заходів з боку
держави, визнання нечинними, неконституційними нормативних актів,
припинення дії нормативних актів державних органів, внаслідок дії яких
завдано матеріальну та/або моральну шкоду особі чи суспільству).
Зазначені

групи

санкцій

по-різному

корелюють

з

інстанціями

конституційно-правової відповідальності держави: в одних випадках достатньо
однієї (як правило, судової) інстанції, тоді як в інших випадках можливе
поєднання адміністративних і судових інстанцій.
2.3.

Класифікаційна

характеристика

видів

юридичної

відповідальності держави в контексті вчення про відповідальність
Як відзначається в наукових джерелах, диференціація юридичної
відповідальності – це поділ її на окремі види на підставі загальних критеріїв з
метою формулювання загального уявлення про структуру відповідальності й
визначення сфери дії певних її різновидів [695, с. 217–218].
Для уніфікації та чіткого розмежування норм, що встановлюють
відповідальність того ж чи іншого виду в законодавстві, необхідні як
системність, так і чітка диференціація видів юридичної відповідальності. При
цьому видами юридичної відповідальності в юридичній науці переважно
називають відносно відокремлені підрозділи її системи, що володіють
особливостями змісту і форми. Узагальнення вказаних особливостей і формує
поняття «вид юридичної відповідальності» [739, с. 13]. Вважається, що для
визнання елемента системи юридичної відповідальності її самостійним видом
необхідною є наявність таких кваліфікуючих ознак: галузевої специфіки норм,
що встановлюють відповідальність; їх фіксації в текстах нормативних актів –
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джерелах відповідної галузі права; реалізації юридичної відповідальності
спеціальними органами та посадовими особами; реалізації цих заходів у межах
певного особливого юрисдикційного процесу [738, с. 78–80].
На наш погляд, названі ознаки не є достатньо достовірними з наукової
точки

зору,

оскільки

стосуються

виокремлення

видів

юридичної

відповідальності лише за галузевим критерієм, не враховують можливості
позаюрисдикційної форми застосування юридичної відповідальності, а також
зближення різних юрисдикційних процесів у межах різних галузей права.
Натомість, на думку С. Лобанова, для виокремлення видів юридичної
відповідальності слід брати до уваги:
1) специфіку підстав, форм і заходів юридичної відповідальності та її
нормативно-правове відображення;
2) наявність самостійного правопорушення зі своєю природою об’єкта;
3) специфіку механізму і процедур конкретизації та реалізації юридичної
відповідальності [330, с. 45–51].
При цьому класифікація видів юридичної відповідальності дає змогу:
 визначити зміст і сутність відповідальності;
 встановити взаємозв’язок відповідальності та державної діяльності;
 охарактеризувати форми відповідальності;
 встановити галузеву належність відповідальності;
 визначити взаємодію різноманітних видів відповідальності;
 проаналізувати суб’єктний склад відповідальності;
 визначити природу та її значення і в процесі регулювання суспільних
відносин [66, с. 93].
Водночас, як засвідчує історико-правовий зріз дослідження видового
розмаїття

юридичної

відповідальності

держави,

поняття

видів

цієї

відповідальності за своїм змістом і обсягом не є статичною категорією. З
плином часу, з ускладненням суспільних відносин, поступовою юридизацією
державно-правових відносин, з утвердженням концепту демократичної
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правової держави види юридичної відповідальності держави дедалі більше
диверсифікуються. Процеси такої диверсифікації також корелюють із
загальноправовою тенденцією до галузевої диверсифікації системи права, з
поступовим виокремленням нових галузей і підгалузей права, в межах яких
правомірно порушувати питання про відповідні інваріанти юридичної
відповідальності держави [36, с. 4].
Закономірно, що дослідження видів юридичної відповідальності держави
зумовлюється також розширенням номенклатури, ускладненням внутрішнього
змісту й урізноманітненням засобів забезпечення, гарантування й захисту прав
і свобод людини та громадянина. Мірою глобалізації та міждержавної
інтеграції є нові інстанції юридичної відповідальності, що, природно,
розширює палітру видової специфіки відповідальності національних держав
[639; 642, с. 8, 22, 76]. Водночас в юридичній літературі наголошується на
пов’язаності зростання юридичної відповідальності держави з процесом
«конституціоналізації» багатьох прав людини та необхідності, у зв’язку з цим,
існування чітких критеріїв розмежування видів відповідальності держави [756;
757, p. 115].
Безцінний досвід у сфері такого розмежування та дослідження
конкретних видів юридичної відповідальності держави в їх взаємній
пов’язаності та узгодженості являє конституційна і законодавча практика
зарубіжних країн, а так само й відповідні доктринальні напрацювання, зроблені
в конституційно-правовій та в інших галузевих правових науках.
Так, на конституційному рівні здебільшого фіксуються такі різновиди
юридичної відповідальності держави, як конституційна (конституційноправова),

майнова

(цивільно-правова)

та

міжнародна

(міжнародно-

правова) [693]. Конституційне закріплення цих (усіх або окремих із названих)
видів юридичної відповідальності держави не відзначається одноманітністю і
зазвичай обмежується вказівкою на види самої відповідальності держави або
на окремі різновиди деліктів, суб’єктом відповідальності за які є держава. Утім

130
слід зазначити, що, з огляду на бурхливу законотворчість, яка спостерігається у
сфері

законодавчої,

а

не

лише

конституційної

фіксації

юридичної

відповідальності різних держав, некоректно зводити всю палітру видів цієї
відповідальності лише до конституційно закріплених. Зокрема, йдеться про
законодавче закріплення відповідних правил і практики як адміністративної та
цивільної

відповідальності

диференціюється
застосування

юридична

позасудового

держави

[250,

с. 36–38].

Крім

держави

залежно

від

притягнення

держави

до

відповідальність
порядку

та

того,

відповідальності за рішенням адміністративного суду [250, с. 43]. Водночас
власне судова практика диверсифікує режими юридичної відповідальності
держави з метою забезпечення справедливого розподілу витрат з урахуванням
дій постраждалої сторони [250, с. 41].
Нарешті, у розрізі юридичної доктрини питання видового розмаїття
юридичної відповідальності держави розв’язувалося в контексті публічноправових, приватноправових і змішаних концепцій відповідальності держави.
При цьому представниками першої групи були здебільшого прихильниками
теорії

суспільного

договору,

суб’єктивного

права

та

публічної

відповідальності. Друга група репрезентована вченими, які дотримувалися
теорій позаконтрактної вини та концепції професійного ризику. Тим часом
третя група складалася з прихильників теорій морального обов’язку та
справедливості [89, с. 72]. Так, зверталася увага на відповідальність держави за
протиправні дії посадових осіб як представників фіску та власне держави (під
час здійснення примусових заходів); на проблеми відшкодування шкоди
невинно засудженим особам або навіть на відповідальність держави за будь-які
збитки, заподіяні протиправними діями посадових осіб під час здійснення
публічної влади; на компенсацію шкоди, заподіяної внаслідок судової чи
адміністративної помилки [89, с. 72–73]. У зв’язку з процесами глобалізації та
появою наддержавних міжнародних утворень, яким делегована частка
державного суверенітету, а також із поступовим виходом індивіда до складу
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суб’єктів міжнародного публічного права видове розмаїття юридичної
відповідальності

держави

стрімко

зростає,

а

межі

між

власне

внутрішньонаціональною та міжнародно-правовою відповідальністю держави
втрачають чіткі межі.
Постановка

питання

про

видову

класифікацію

юридичної

відповідальності держави видається актуальним і з огляду на необхідність
відмежування цього виду відповідальності від відповідальності власне
державних

органів

і

посадових

осіб.

Адже

в

деяких

випадках

їх

відповідальність не повинна бути пов’язана з юридичною відповідальністю
держави.

Наприклад,

якщо

йдеться

про

суб’єктів

конституційного

правопорушення, то тут настає конституційна відповідальність посадових осіб
перед державою, а не перед приватною особою. За відсутності вини державних
органів чи посадових осіб питання про їхню юридичну відповідальність не
виникає.
Як стверджує європейська практика, у сучасних державах немає такого
поділу відповідальності, а позов пред’являється не чиновникові, а державі [744,
с. 570].
На думку Н. Оніщенко, зіставляти вказані види відповідальності не варто
з таких причин:
 по-перше, йдеться про різний зміст відповідальності;
 по-друге, держава є суб’єктом відповідальності лише в конкретних
правовідносинах;
 по-третє, державний орган чи посадовець несе відповідальність
безпосередньо перед державою, а не перед особою;
 по-четверте, державні органи й посадовці як публічні суб’єкти права у
правовідносинах відповідальності перед державою втрачають свою публічність
і виступають як особи, що допустили правопорушення. У цьому випадку
держава відповідає за «третіх осіб» [226, с. 105].
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Аналізуючи ці точки зору, вважаємо, що держава є суб’єктом
відповідальності не лише в конкретних, але і в загальних правовідносинах. В
останньому випадку йдеться про так звану статутну відповідальність держави
за її належну, правомірну поведінку (діяльність) у сферах, віднесених до її
відання, і про невтручання у сфери, які заборонені до втручання з боку
держави законодавством. Очевидно також, що в одних випадках держава
нестиме відповідальність за себе як цілісна політико-права організація
суспільства, як цілісний апарат, а в інших – вона понесе відповідальність –
субсидіарну – за неправомірну (незаконну) діяльність своїх представників – чи
то органу державної влади, чи їх посадових осіб. З точки зору наявності вини
відповідальність держави може бути як за наявності вини (як-от у разі
невиконання нею своїх обов’язків), так і за відсутності вини безпосередньо
самої держави (у разі вини посадових осіб за їх діяльність несе
відповідальність держава).
Д. Горбунов пропонує виокремлювати два основні види відповідальності
держави перед громадянином – позитивну та юридичну відповідальність. При
цьому під першою він розуміє політичну, моральну відповідальність
представників держави. Натомість суб’єктами юридичної відповідальності
можуть

виступати

держава

загалом

(цивільно-правова,

конституційна,

міжнародно-правова відповідальність) та її представники – державні службовці
та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави (адміністративна,
кримінальна та дисциплінарна відповідальність) [155].
На наш погляд, про відповідальність держави, в єдності її видів, як про
принцип правової держави можна говорити лише в разі розгляду цієї
відповідальності як юридичної. Адже «моральна відповідальність не є
юридичною відповідальністю. Той факт, що певні суб’єкти несуть одночасно з
публічно-правовою відповідальністю відповідальність моральну, не дозволяє
зробити висновок про те, що остання є частиною юридичної відповідальності.
Юридична і моральна відповідальність – два самостійні види соціальної
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відповідальності» [425, с. 14]. Натомість Д. Горбунов протиставив позитивну
відповідальність юридичній, фактично звівши останню лише до негативної
відповідальності

(що

також

притаманно

дисертаційним

дослідженням

С. Песіна [431] та О. Сунцової [643]), що, на думку деяких фахівців, не
відповідає дуалістичній природі юридичної відповідальності як єдності
позитивної та негативної [230].
Водночас у цьому зв’язку варто звернути увагу на позицію Б. Кушхової,
яка вважає, що позитивна та негативна відповідальність держави доповнюють
одна одну, виступаючи як єдина система, що забезпечує функціонування
публічної влади. При цьому позитивна відповідальність держави має
складнішу природу та є вагомим стимулом належного здійснення державою
управлінських функцій [318, с. 10].
Визначаючи лише ретроспективну юридичну відповідальність держави,
можна, на думку В. Романової, «прийти до парадоксального стану, коли
держава буде повною мірою відшкодовувати заподіяну шкоду, спричинену
неправомірними діями, але не буде вживати заходів зі своєчасного і належного
виконання органами державної влади та посадовими особами своїх прямих
посадових обов’язків» [585, с. 45]. Саме тому найважливішим у діяльності
будь-якого суб’єкта, а особливо держави, є передбачення результатів своєї
діяльності й осмислення її суспільної значущості, вираженням яких виступає
соціально корисна поведінка» [585, с. 46].
В юридичній літературі зустрічається класифікація відповідальності на
штрафну (каральну) відповідальність та правопоновлювальну, яку окремі
фахівці намагаються адресувати і державі як суб’єктові права. Інваріантом
такого підходу слід розглядати підхід, запропонований у дисертаційній роботі
білоруської

вченої

С. Шабуневич,

яка

пропонує

виокремлювати

правопоновлювальну, що виражається в нематеріальній, та компенсаційну,
що виражається в матеріальній формі, відповідальність держави [703].
Вважається, що істотна різниця між цими двома видами відповідальності
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полягає в тому, що штрафні, каральні санкції (кримінальні, адміністративні,
дисциплінарні) мають відносно визначений характер, встановлюючи вищі й
нижчі межі покарання або стягнення, яке призначається правопорушникові
відповідно до обставин правопорушення, ступеня провини, характеристики
особистості й інших обставин; правопоновлюючі санкції мають абсолютно
визначений

характер,

оскільки

розмір

шкоди,

збитку,

заподіяного

правопорядку, може бути достатньо точно встановлений незалежно від
обставин правопорушення [77, с. 10].
На наш погляд, підстав для розмежування цих двох видів юридичної
відповідальності держави немає, оскільки в них відображаються різні функції
юридичної відповідальності як такої – каральна та правопоновлювальна.
Вважаємо, що в юридичній відповідальності держави загалом і в кожному її
окремому виді зокрема відображаються обидві вказані функції. Як зауважує з
цього приводу Г. Патюлін, «правопоновлювальна відповідальність може і
повинна мати місце в усіх галузях права при порушенні будь-якої правової
норми. Вона може виражатися не тільки в компенсації завданої матеріальної
шкоди, поновленні на роботі незаконно звільненої особи, але й у скасуванні
незаконних рішень державних та інших органів, звільненні невинуватого з-під
варти, у спростуванні неправдивих свідчень тощо» [425, с. 12].
З точки зору А. Кожевникова, інститут юридичної відповідальності
держави є міжгалузевим, який одночасно функціонує в межах двох правових
систем – міжнародної та національної. У кожній з них держава виступає
самостійним суб’єктом відповідальності [255]. Відповідно, залежно від
правопорядку

(національного

чи

міжнародного)

можна

виокремити

національну та міжнародну відповідальності держави як суб’єкта права. Такий
підхід слід загалом підтримати, вказавши на нетотожність підстав, порядку
притягнення до відповідальності, правового режиму (національного чи
міжнародного) притягнення до відповідальності, інстанції відповідальності
(внутрішня чи зарубіжна), юридичні наслідки тощо.
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В. Кіслухін із підстав розмежування приватного та публічного права
виокремлює приватно- та публічно-правову відповідальність. Часом така
класифікація виявляється застосовною і до юридичної відповідальності
держави [244]. Проте, на наш погляд, мають слушність Р. Хачатуров і
Д. Ліпінський, які звертають увагу на те, що всі види юридичної
відповідальності держави, незважаючи на сферу правовідносин, мають
публічно-правовий характер, оскільки визначаються державою [324; 326; 680].
На думку С. Песіна, юридична відповідальність держави за національним
законодавством багатьох європейських країн має як приватноправовий
(наприклад під час реалізації державою цивільної правосуб’єктності), так і
публічно-правовий характер (зокрема, під час здійснення нею публічновладних функцій) [431]. Проте такий характер відповідальність набуває
залежно від сфери дії держави, що аж ніяк не специфікує види самої
відповідальності держави. Отже, виокремлення приватно- та публічно-правової
відповідальності держави вважаємо некоректним і зайвим.
І. Толстова

пропонує

таку

класифікаційну

модель

юридичної

відповідальності держави:
1) залежно від

того, хто підпадає під заходи відповідальності:

а) юридична відповідальність держави як цілого; б) юридична відповідальність
держави як сукупності органів і посадових осіб, які реалізують державні
повноваження (що конкретизується в конституційній, кримінальній, цивільній,
адміністративній і дисциплінарній відповідальності);
2) залежно від суб’єкта, якому заподіяно шкоду: а) відповідальність
перед організацією; б) відповідальність перед особою;
3) залежно від збігу заподіювача шкоди (правопорушника) та суб’єкта
юридичної відповідальності: а) юридична відповідальність, за якої суб’єкт
відповідальності та заподіювач шкоди збігаються (наприклад, у разі реалізації
кримінальної та адміністративної відповідальності представників держави);
б) юридична

відповідальність,

за

якої

заподіювач

шкоди

та

суб’єкт
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відповідальності не збігаються (наприклад, у разі реалізації цивільної
відповідальності) [662].
Що стосується цієї класифікаційної моделі, то вона, на наш погляд, теж
не позбавлена вразливих або суперечливих позицій. Так, неправомірним
вважаємо ототожнення відповідальності держави як цілого з відповідальністю
її частин – органів. Вочевидь, органи та їх посадові особи несуть
внутрішньоорганізаційну відповідальність перед самою державою, а не перед
третіми особами. Крім того, залежно від суб’єкта, якому заподіяно шкоду,
можна виокремити не лише особу та організацію, але також і суспільство, іншу
державу тощо. Розмежування заподіювача шкоди та суб’єкта відповідальності
за її вчинення має сенс, проте виокремлення кримінальної та адміністративної
відповідальності представників держави не є доцільним, оскільки в цих
випадках ідеться про відповідальність саме представників держави, а не самої
держави. Держава несе відповідальність із підстав наявності в неї вини, коли
вона сама своїми діями призвела до суспільно шкідливих наслідків, а так само
із підстав без вини, коли вона несе відповідальність за діяльність своїх органів і
посадових осіб. При цьому в останніх випадках юридичну відповідальність
держави можна диференціювати залежно від законодавчо закріпленого (чи за
відсутності такого закріплення) права держави звертати регресні вимоги до
своїх представників, що так само по-різному вирішується як у національному
законодавстві, так і в законодавстві інших держав.
Б. Кушхова вважає, що здатність юридичної відповідальності виступати
критерієм правомірності й протиправності поведінки детермінує потребу в
установленні заходів відповідальності щодо публічної влади та визначає
суб’єктний склад публічної влади за ознакою відповідальності за невиконання
чи за неналежне виконання наданих їм владних повноважень [318, с. 10]. Через
те дослідниця пропонує виокремлювати юридичну відповідальність держави за
невиконання та за неналежне виконання наданих їй повноважень, що, на наш
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погляд, є субваріантами юридичної відповідальності, а не самостійними
видами цієї відповідальності.
У дисертаційному дослідженні С. Песіна виокремлено форми юридичної
відповідальності в національній та в міжнародній правових системах; у
матеріальній та в нематеріальній формі. За допомогою матеріальної
відповідальності реалізуються компенсаційна та штрафна функції, а при
нематеріальній – правопоновлювальна функція юридичної відповідальності
держави. Цікавою є також думка науковця про те, що держава, яка добровільно
взяла на себе відповідальність відшкодовувати шкоду, завдану в ході
здійснення державно-владної діяльності, тим самим презюмує свою вину;
достатньо доведення факту заподіяння шкоди, і в процесі здійснення
державно-владної

діяльності

автоматично

запускається

механізм

відповідальності держави. Окремо вчений аналізує міжнародно-правову
відповідальність держави, розмежовуючи в її структурі матеріальні та
нематеріальні види, відносячи до матеріальних реституцію, субституцію та
репарації, а до нематеріальних – ресторації, сатисфакції та санкції [431].
В юридичній літературі зустрічаються також спроби обґрунтувати
диференціацію видів юридичної відповідальності держави залежно від
процедурних конструкцій притягнення до відповідальності. При цьому
виокремлюють

конституційну,

адміністративну,

судову

та

внутрішньоорганізаційну відповідальність [261, с. 14]. Що стосується такого
підходу, то він, на наш погляд, є достатньо непереконливим, оскільки
внутрішньоорганізаційна відповідальність має багато спільних ознак з
адміністративною,
виокремлюється,

а

конституційна

вочевидь,

залежно

відповідальність
від

наявності

у

цій

моделі

окремого

органу

конституційної юрисдикції, провадження в якому так само має багато спільних
ознак із власне ординарними судовими процедурами. Тому, мабуть, можна
виокремлювати

власне

судову

та

позасудову

форми

юридичної
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відповідальності держави, ключову роль в яких відіграє наявність чи
відсутність судово-процесуального елементу.
У дисертаційній роботі С. Шабуневич диференціюється конституційноправова та цивільно-правова відповідальність держави [703]. У підґрунтя
такого поділу, як видається, покладено галузево-правовий підхід, який,
щоправда, страждає на певну вибірковість. Утім, його застосування у ширших
масштабах відкриває шлях до поглиблення власне галузево-правового
дискурсу при осмисленні видової специфіки юридичної відповідальності
держави. Так, на сьогодні найбільш поширеною є класифікація юридичної
відповідальності держави залежно від галузевої належності правової норми,
яка порушена державою. Зрештою, цей підхід отримав певне нормативноправове визнання навіть у рішенні Конституційного Суду України, який,
зокрема, зазначив, що «загальновизнаним є поділ юридичної відповідальності
за

галузевою

адміністративну

структурою
та

права

дисциплінарну»

на

цивільно-правову,

[541].

Щоправда,

кримінальну,

поряд

із

цим

Конституційний Суд України застеріг, що Конституція України передбачає
відповідальність державних органів, органів місцевого самоврядування та їхніх
посадових і службових осіб, установивши за певні дії чи бездіяльність
відповідні

заходи

впливу

на

них

(санкції).

При

цьому,

на

думку

Конституційного Суду України, «така відповідальність не зводиться лише до
політичної чи моральної відповідальності публічної влади перед суспільством,
а має певні ознаки юридичної відповідальності як застосування заходів
публічно-правового (в даному випадку – конституційно-правового або
міжнародно-правового) характеру до держави та її органів за невиконання чи
неналежне виконання своїх обов’язків». Отже, Конституційний Суд України
визнав існування у випадку юридичної відповідальності держави, її органів та
посадових осіб ще й конституційно-правової та міжнародно-правової
відповідальності, що, на нашу думку, має фундаментальне методологічне
значення для нашого дослідження [42, с. 29].
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Торкаючись питання виокремлення видів юридичної відповідальності
держави за галузевою ознакою, маємо визнати, що і в цьому випадку відсутня
концептуальна єдність щодо переліку відповідних видів. До такого переліку,
зокрема, у межах загальнотеоретичної юриспруденції та галузевих правових
наук включають кримінально-правову, адміністративно-правову, цивільноправову,

дисциплінарну

відповідальність

(В. Копєйчиков

[204],

О. Овчаренко [399]).
Деякі автори визначають додаткові або специфічні види юридичної
відповідальності,

як,

наприклад,

матеріальну

(Л. Корнута

[288],

О. Коротка [289]), еколого-правову (М. Брінчук [96; 97], В. Романов [583]),
конституційно-правову (В. Книш [249, Н. Колосова [260], В. Федоренко [673]),
муніципально-правову (М. Долгополова [192], І. Алексєєв [15]), міжнародноправову (І. Лукашук [336], Л. Сперанська [634], О. Прошина [518]), фінансову
(С. Батиров

[69],

З. Будько

(В. Чернадчук [696],
Т. Гусєва [166]),

[98],

Н. Якимчук

А. Іванський

[740]),

сімейно-правову

податкову

(О. Турусова

[222]),

бюджетну

(А. Гогін

[667]),

[149],

процесуальну

(Д. Ліпінський [326], В. Меліхов [363]).
Наголосимо, що попри розбіжності у виокремленні тих чи інших видів
юридичної відповідальності за галузевою ознакою не всі вони можуть бути
адресовані державі, як, зокрема, дисциплінарна та адміністративна, хоча,
наприклад, у Франції адміністративна відповідальність держави розглядається
поряд із майновою, але там вона має, швидше, характер конституційно-правової.
Немає, на наш погляд, підстав для протиставлення матеріальних і
процесуальних видів юридичної відповідальності стосовно держави як з огляду
на слабку процесуалізацію цього інституту загалом, так і з урахуванням
неможливості застосування якоїсь однієї «матеріальної» відповідальності поза
процесуальним порядком її здійснення.
Принципово важливим є виокремлення міжнародно-правової, цивільноправової (майнової) та конституційно-правової відповідальності держави. До
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останнього

часу

дещо

дискусійним

було

виокремлення

кримінальної

відповідальності держави, проте з появою ґрунтовних досліджень [22] її слід
визначити різновидом міжнародно-правової відповідальності.
Дещо менш поширеними є наукові розробки, які прагнуть сполучити
галузевий критерій з іншими критеріями класифікації видів юридичної
відповідальності держави. До числа таких розробок належать дослідження
В. Романової [585]. Вона розрізняє позитивну та негативну форми юридичної
відповідальності держави, відносячи до позитивних різновидів додержання,
виконання, використання і застосування правових норм, що знаходить прояв у
правомірній діяльності посадових осіб державних органів; як негативна – у
формі несення самою державою тих наслідків, які передбачені санкцією
порушеної норми, поновлення прав громадян, юридичних осіб, інших держав,
а також відшкодування завданої шкоди. При цьому вказана дослідниця
виокремлює види юридичної відповідальності держави в широкому та
вузькому сеансах. Так, у широкому сенсі юридична відповідальність держави
проявляється через міжнародно-правову, конституційну, цивільно-правову,
кримінальну та дисциплінарну відповідальність, при тому, що суб’єкти
адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності можуть
бути тільки індивідуальними, якими виступають державні службовці – носії
державної влади. У вузькому сенсі відповідальність держави може бути
міжнародно-правовою, конституційною та цивільно-правовою. В. Романова
також

обґрунтовує

існування

фактичної

відповідальності

держави,

забезпеченої конкретними механізмами реалізації, що ставить у залежність від
того, наскільки держава наблизилася до ідеалу правової держави та ступеня
сформованості громадянського суспільства, як виступає одним з важелів, які
приводять у дію законодавчий механізм юридичної відповідальності держави.
Критично аналізуючи позиції В. Романової, слід вказати на те, що
юридична відповідальність за правомірні дії суперечить принципу юридичної
визначеності як складової верховенства права, порушує вимоги чіткості,
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ясності й зрозумілості закону, не узгоджується з положеннями статті 19
Конституції України, дезорієнтує як державу (органи державної влади), так і
фізичних і юридичних осіб. Отже, постає питання коректності та наукової
обґрунтованості

виокремлення

різновидів

позитивної

юридичної

відповідальності як такої та в цьому контексті різновидів позитивної
юридичної відповідальності держави. Тому вважаємо доцільним відмовитися
від підтримки концепції позитивної юридичної відповідальності. Проблема ж
конфлікту

між

концепцією

позитивної

юридичної

відповідальності

і

концепцією негативної юридичної відповідальності може бути вирішена за
допомогою концепту відповідальності, яка дозволяє поєднати і водночас
розмежувати юридичну, політичну й моральну відповідальність.
Нагадаємо, що більшість авторів, які обстоюють виокремлення, поряд з
негативною, позитивної юридичної відповідальності, розуміють останню
здебільшого як обов’язок прозвітувати про свої діяння, ініціативне, неухильне,
суворе,

повне

виконання

обов’язків

[647,

с. 8–11];

заохочувальну

відповідальність [134, с. 152]; виконання обов’язку, позитивних соціальних
ролей [384, с. 29]; статусну юридичну відповідальність [360, с. 214; 374, с. 232]
тощо. При цьому, наприклад, М. Терещук вважає, що основними ознаками
позитивної юридичної відповідальності є такі:
1) встановлюється державою в нормах-заохоченнях;
2) застосовується уповноваженими органами та посадовими особами на
підставі норм права;
3) є засобом стимулювання необхідної правомірної поведінки та
державного переконання;
4) надає суб’єкту можливість отримання додаткових соціальних благ
матеріального, особистого чи організаційного характеру;
5) є формою реалізації санкцій заохочувального характеру;
6) реалізується в чітко визначеній процесуальній формі [652, с. 270].
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На

думку

Д. Ліпінського

та

А. Шишкіна,

основними

методами

позитивної юридичної відповідальності є моральні та матеріальні (дозволи,
пільги, заохочення), а також змішані матеріально-морального характеру, при
цьому в особливу групу виокреслюються методи, що поліпшують правовий
статус особи, як-от підвищення в посаді, дострокове присвоєння звання
тощо [327, с. 33–44]. Окрім того, варто врахувати, що низку юридичних
конструкцій щодо інваріантів позитивної юридичної діяльності Української
держави зафіксовано безпосередньо в Конституції України. Це, зокрема:
забезпечення (статті 10, 11, 17, 42, 45, 49, 53, 54, 59), гарантування (статті 10,
14, 22, 25, 30–33, 34–43, 46, 50, 57), сприяння (статті 10, 11, 54), захисту
(стаття 42), створення умов (стаття 43), охорона (стаття 51), заохочення
(стаття 56) [618, с. 195].
Якщо стати на позицію юридичного позитивізму та адаптувати вказані
міркування до сфери різновидів позитивної юридичної відповідальності
держави, то до таких видів слід віднести: неухильне, суворе, повне виконання
державою своїх обов’язків як усередині держави, так і на міжнародній арені;
забезпечення, гарантування, сприяння, захист, створення умов, охорона та
заохочення прав і свобод людини та громадянина, зміцнення правопорядку в
державі, захист національних інтересів, інших конституційних цінностей
тощо [37, с. 23]; утримання держави та її органів у своїй діяльності в межах
визначених законодавством повноважень; періодичне звітування перед
суспільством за свої дії та їх наслідки; позитивну оцінку прогресу держави в
реалізації демократичних стандартів, принципів і вимог міжнародних
співтовариств, міжнародних організацій, тобто на рівні міжнародного
визнання, а так само на національному рівні, з боку громадянського
суспільства та його інституцій.
Очевидно, що до методів позитивної юридичної відповідальності
держави у такому випадку слід віднести як матеріальні, так і моральні, а також
поліпшення правового статусу держави (як, наприклад, позитивне міжнародне
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визнання,

прийняття

до

складу

ЄС

у

разі

додержання

державою

Копенгагенських критеріїв тощо). Утім, висловлені думки є попередніми
міркуваннями і потребують, вочевидь, свого подальшого обґрунтування.
Якщо

проаналізувати

вітчизняні

наукові

напрацювання

у

сфері

виокремлення видів юридичної відповідальності, то тут можна спостерігати
виокремлення видів такої відповідальності здебільшого лише за галузевою
ознакою,

а

саме:

М. Терещук [653]),

міжнародно-правової

міжнародної

(С. Андрейченко

[20],

(В. Антипенко

[22],

кримінальної

К. Важна [105]), конституційної або конституційно-правової (О. Клименко
[247], М. Скригонюк [618], В. Книш [249, с. 133–135]), цивільно-правової
(Ю. Дзера [187], А. Каленчук [229, с. 50–52], А. Нємцева [392, с. 139–145]).
Часом виокремлюють також цивільно-правову та господарсько-правову
відповідальність держави в таких формах, як відшкодування збитків і
моральної шкоди, сплата (передача) неустойки (штрафу, пені), втрата завдатку,
застосування оперативно-господарських санкцій (Є. Школьний [725, с. 73]).
Дещо

більш

деталізовану

класифікацію

видів

юридичної

відповідальності держави пропонує Д. Український, поєднуючи диференціацію
на позитивну і негативну юридичну відповідальність держави із галузевим
підходом до такої класифікації. На його думку, зокрема, позитивну
відповідальність держави «можна охарактеризувати як активне усвідомлення
та добровільне виконання особами, що представляють державу (її органи) та
органи місцевого самоврядування, своїх обов’язків перед суспільством та
громадянами, усвідомлення змісту власних діянь та відповідність цих діянь
зобов’язанням правового та морально-правового характеру. Тобто, позитивна
відповідальність – це специфічна гарантія того, що держава, в тому числі в
особі своїх органів, та органи місцевого самоврядування будуть виконувати всі
покладені на них зобов’язання як обов’язок вчинити певні діяння.
Юридична

відповідальність

в

ретроспективному

плані

загалом

розуміється як покладення на суб’єкта відповідальності незалежно від його
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згоди, зобов’язань, настання несприятливих для нього наслідків, зокрема
застосування покарання (санкції) за порушення норм права» [668, с. 8].
Додатково вчений звертає увагу й на те, що «для відповідальності держави на
сьогодні характерні такі приватноправові ознаки, як наявність спору, судовий
порядок розгляду спірних правовідносин, формальна рівність сторін у процесі,
декларування обов’язку відшкодування шкоди в повному обсязі.
Публічно-правовий характер проявляється в таких рисах як обмежений
перелік правопорушень, внаслідок яких застосовуються санкції, відсутність
свободи вибору конкретних засобів доказування, оцінки розмірів заподіяної
шкоди, видів санкцій, а також форм, джерел та обсягів відшкодування» [668,
с. 9]. Окрім того, відповідальність держави має як компенсаційний, так і
соціальний характер.
Висновки до розділу 2
1. Держава набуває правовий статус, який за певними ознаками
відповідає статусу юридичної особи. Водночас правовий статус держави має
певну специфіку, яка зумовлена унікальністю установчого суб’єкта – народу,
якому, виходячи з концепції народного суверенітету, належить установча влада
і перед яким держава є відповідальною за власну діяльність.
Юридична відповідальність виступає одним з елементів правового
статусу держави, що визначає наступні її особливості: 1) встановлює правові
бар’єри щодо виключення деліктоздатності в певних сферах, зокрема в
кримінально-правовій,

адміністративній

і

дисциплінарній;

2) цивільну

деліктоздатність держави урівнює з деліктоздатністю юридичних осіб з
урахуванням

обмежень,

установлених

фінансовим

і

процесуальним

законодавством у частині виконання судових рішень; 3) на відміну від
фізичних

та

юридичних

осіб

включає

міжнародну

деліктоздатність;

4) зумовлює проблему розмежування юридичної відповідальності держави та
органів державної влади, створених для виконання функцій держави.
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Щодо останньої ознаки, то слід виходити з того, що правові заходи в
процесі притягнення до юридичної відповідальності за невиконання або
неналежне виконання обов’язків можуть застосовуватись як до держави, так і
до органів державної влади.
2. Важливе місце у структурі інституту відповідальності держави,
зокрема юридичної, становлять норми, що опосередковують підстави її
настання, а саме: нормативні (на рівні правового закріплення фактичних
неправомірних дій, у разі вчинення яких і настає відповідальність) і фактичні
(делікт, скоєний суб’єктом правових відносин).
Складовим

компонентом

структури

інституту

юридичної

відповідальності держави виступають і принципи його функціонування
(загальні

та

відповідальності

спеціальні).
держави

З-поміж
слід,

загальних

зокрема,

принципів

юридичної

виокремлювати

принципи

конституційності, законності, пріоритету прав людини, верховенства права,
невідворотності юридичної відповідальності. З-поміж спеціальних слід назвати
принципи народного суверенітету, гуманізму, підзвітності й підконтрольності
державної влади, відшкодування державою завданої її органами та посадовими
особами шкоди тощо.
Ще однією складовою інституту юридичної відповідальності держави є
його

функції.

Виокремлено

чотири

основні

функції

юридичної

відповідальності: 1) охоронна – упорядковує правовідносини та формує
правомірну поведінку їх учасників, що сприяє підтриманню режиму
законності, стабільності політичної системи, дотримання прав і свобод людини
та громадянина тощо; 2) превентивна (виховна) – направлена на недопущення
порушення правових норм і розвитку протиправних відносин; 3) каральна
(репресивна) – реалізується у випадку вчинення деліктів і полягає в
застосуванні

заходів

примусового

державного

впливу;

4) компенсаційна/відновлювальна – пов’язана з усуненням правопорушень та
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вжиттям заходів із забезпечення належного функціонування державного
апарату, реалізації прав і свобод людини та громадянина.
3. Для визнання елемента системи юридичної відповідальності її
самостійним видом необхідною є наявність таких кваліфікуючих ознак:
галузева специфіка норм, що встановлюють відповідальність; їх фіксація в
текстах нормативних актів – джерелах відповідної галузі права; реалізація
юридичної відповідальності спеціальними органами та посадовими особами;
реалізація цих заходів у межах певного особливого юрисдикційного процесу.
Для

класифікації

видів

юридичної

відповідальності

держави

пропонується враховувати два об’єктивні критерії: існуючі теоретичні
напрацювання щодо класифікації юридичної відповідальності взагалі та
специфіку держави як суб’єкта права.
Основними видами юридичної відповідальності держави визнається:
1) залежно від правопорядку, в межах якого вона інституціоналізується та
проявляється: національна та міжнародна; 2) за суб’єктом, якому завдано
шкоду: відповідальність перед особою, суспільством, іншими державами; 3) за
галуззю

закріплення

санкцій:

цивільно-правова,

міжнародно-правова,

конституційно-правова; 4) залежно від нормативно-правового рівня фіксації:
передбачена конституційними та/або законодавчими нормами.
Положення й висновки, відображені в розділі 2 цієї дисертації,
оприлюднено в таких публікаціях автора: [36, с. 4; 37, с. 23; 42, с. 29; 45; 55,
с. 15; 56, с. 12; 60, с. 5].
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РОЗДІЛ 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА ЮРИДИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
3.1. Конституційні моделі юридичної відповідальності держави в
сучасній Україні та світі: компаративістський аналіз
З урахуванням специфіки закріплення конституційних положень можна
виокремити

певні

моделі

такого

конституційного

закріплення

цієї

відповідальності – конституційні моделі. В основі їх виокремлення лежить
теоретичне моделювання, що відображає загальну тенденцію юридичної науки
до вироблення на основі отриманих емпіричних даних певних узагальнених за
базовими

показниками,

параметрами,

критеріями

теоретичних

«зрізів»

правової реальності, «що дає змогу оцінити багатомірність системи права,
глибину її змістовного потенціалу» [517, с. 8]. Означений підхід останнім
часом став упроваджуватись і в теорію юридичної відповідальності.
При цьому, як відомо, під конституційною моделлю в юридичній науці
взагалі прийнято вважати «явище, що виникає на певному етапі розвитку
людства (а не якоїсь окремої країни, хоча вона і може виникати і, як правило,
виникає в окремій країні (народ якої, творці конституції виявили, відкрили,
вловили «виклики» суспільного розвитку), поширюючись затим на інші країни.
Конституційна модель характеризує певний соціально-політичний підхід до
об’єкта, змісту та способів конституційного регулювання суспільних відносин,
до використання в цих цілях тих чи інших конституційно-правових
інститутів» [677, с. 16].
Зауважимо, що нині поняття конституційної моделі досить широко
вживається як у вітчизняній, так і в зарубіжній конституційно-правовій науці.
Наприклад, під конституційною моделлю держави розуміють образ держави в
конституції, те, чим є ця держава з точки зору конкретної конституції, її норм;
це

певна

конституційно-нормативна

об’єктивація

ідеалу

держави,

148
конкретизація та втілення ідеалу нормами конституційного права за допомогою
галузевого (конституційно-правового) інструментарію [731, с. 69].
Відповідно до такого наукового підходу поняття конституційної моделі
юридичної відповідальності держави несе суттєве смислове навантаження,
оскільки в узагальненому вигляді концентрує найбільш істотні, провідні,
значущі, з точки зору розвитку відповідальності держави, ознаки та явища,
властиві

для

конституційного

закріплення

елементів

згаданого

конституційного інституту, відображає соціальний і політичний зміст такого
інституту, статичність і динамізм охоплюваних ним відносин, а також певні
формально-юридичні параметри конституційного закріплення зазначеного
феномену [677, с. 17].
Безумовно, конституційна модель юридичної відповідальності держави, з
одного боку, вбирає в себе найсуттєвіші риси конституційної моделі держави
як такої, а з іншого – охоплює елементи конституційної моделі юридичної
відповідальності, стаючи, образно кажучи, «точкою перетину» цих двох
моделей (держави та юридичної відповідальності) і відображаючи найсуттєвіші
риси відповідного конституційного інституту.
Ґрунтуючись на постулатах загальної теорії права про юридичну
відповідальність і її загальні ознаки, така модель все ж, на нашу думку, не
може бути зведена до суб’єктного інваріанта згаданої відповідальності, а являє
собою ширше явище, зокрема, відображаючи специфіку взаємовідносин між
державою та особистістю в конституційній площині. Втім, це аж ніяк не
применшує своєрідності відповідальності держави як порівняно нового
правового явища в загальнотеоретичній юриспруденції та в конституційноправовій науці.
Нинішній етап розвитку інституту юридичної відповідальності держави в
Україні характеризується найвищим нормативним рівнем її інституціоналізації
– конституційним. Такий рівень засвідчує:
1) незворотність курсу держави на створення правової державності;
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2) фіксацію

відправних,

головних

елементів

нормативної

моделі

юридичної відповідальності держави;
3) завершення оформлення правосуб’єктності держави в сучасному світі,
що

була

неповною

без

конституційного

закріплення

її

юридичної

відповідальності;
4) паритетний характер відносин держави з іншими суб’єктами права на
засадах поєднання диспозитивності та імперативності, публічних і приватних
складників.
Водночас, на наш погляд, конституційна інституціоналізація юридичної
відповідальності

держави

має інституційний

(власне

юридичний,

або

матеріально-правовий), процесуальний (процесуально-правовий), соціологоправовий, функціональний та ціннісний виміри (прояви) [40, с. 25].
Інституційний вимір полягає в тому, що юридична відповідальність
держави постає як сукупність (комплекс) правових норм, що мають
міжгалузевий характер і охоплюють усі види (прояви) відповідальності
держави перед особою, суспільством та іншими державами за її протиправну
поведінку. Таку сукупність можна інтерпретувати як інститут права, що так
само має внутрішню структуру, розпадаючись на підінститути конституційної,
цивільної, кримінальної, міжнародно-правової відповідальності держави [431].
Значення цього виміру юридичної відповідальності держави вчені описують
так:

«коли

інститут

юридичної

відповідальності

держави

взагалі

не

закріплений у законодавстві або його закріплення має суто декларативний,
абстрактний характер, який не надає можливості реально відчути його
корисний

загальносоціальний

ефект,

правомірна

діяльність

держави

обмежується здебільшого окремими безсистемними рішеннями, які не здатні
реально впливати на прогресивний розвиток суспільства та громадян.
Іншими словами, для того щоб поняття “правомірна діяльність держави”
набуло свого завершеного змісту, держава повинна встановити відповідні
правові обмеження не лише щодо суб’єктів, які перебувають під її
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юрисдикцією (підвладних осіб), а й щодо самої себе, визначивши при цьому
конкретну

міру

юридичної

відповідальності

за

порушення

таких

обмежень» [601, с. 142].
Інституційність юридичної відповідальності держави передбачає також
поєднання в цьому інституті виключно правових норм, що містяться в різних
галузях права й опосередковують собою окремі фрагменти (прояви)
відповідальності держави в конкретних суспільних відносинах – відповідно до
галузевої належності останніх, з урахуванням галузевого, міжгалузевого та
інституційного поділу системи права.
Одночасно

інституційний

вимір

указує

на

специфіку

інстанцій

юридичної відповідальності держави, тобто на визначення кола суб’єктів,
перед якими держава як суб’єкт права несе юридичну відповідальність. У
сучасних умовах це особа, суспільство (в особі юридичних осіб приватного
права, таких як суб’єкти підприємницької діяльності, політичні партії та
громадські організації) та інші держави (в останньому випадку йдеться про
міжнародно-правові

зобов’язання

та

відповідну

міжнародно-правову

відповідальність держави).
Процесуальний характер юридичної відповідальності держави означає
наявність чітко визначених юридичних процедур, що уможливлюють
притягнення держави до юридичної відповідальності, застосування до неї
несприятливих соціальних наслідків майнового, організаційного чи іншого
характеру. Від процесуальної впорядкованості значною мірою залежить
реальність, дієвість матеріальної основи функціонування цього інституту.
На нашу думку, реальність процедур юридичної відповідальності
держави передусім залежить від доступності правосуддя [118; 398] та органів,
що здійснюють державну владу в інших сферах. Натомість зменшення
доступності правосуддя означатиме не що інше, як фіктивність інституту
юридичної відповідальності держави загалом.
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Соціолого-правовий

вимір

юридичної

відповідальності

держави

складається з суми реальних суспільних практик щодо дієвості чи недієвості,
реальності чи нереалізовуваності закріплених у законодавстві елементів
матеріально-

та

процесуально-правового

вимірів

інституту

юридичної

відповідальності держави. Так, на думку Н. Оніщенко, С. Стоєцького та
С. Сунєгіна,

«значення

і

зміст

юридичної

відповідальності

держави

виражається в реалізації тих конституційних положень, які прямо закріплюють
взаємні права, обов’язки і відповідальність громадянина та держави» [410,
с. 12]. Тому необхідним є забезпечення фактичної відповідальності держави,
що гарантувалася б конкретними механізмами реалізації. Таке забезпечення
покликане стати вагомим показником того, наскільки держава реально
наблизилася до ідеалу правової, а також того, наскільки сформованим є
громадянське суспільство, що виступає одним з важелів, здатним «запустити»
законодавчий механізм юридичної відповідальності держави [584, с. 9]. З цього
погляду цікавою та корисною в гносеологічному плані, зокрема для тематики
нашого дослідження, видається запропонована С. Рабіновичем концепція
офіційних і неофіційних практик у діяльності органів публічної влади [531],
співвідношення яких може істотно деформувати реалізацію правових норм, що
становлять

інститут

юридичної

відповідальності

держави.

Зокрема

стверджується, що домінування неофіційних неконституційних практик у
діяльності

згаданих

органів

здатне

істотно

нівелювати

інституційну

спроможність і функціональність юридичної відповідальності держави, що
було підтверджено практикою державного владарювання в Україні протягом
2010 – початку 2014 років.
У функціональному вимірі юридична відповідальність держави постає як
реалізація суми функцій цього юридичного інституту, в яких відображається
специфіка суб’єктної складової та сфери суспільних відносин, де переважно
реалізуються норми цього міжгалузевого правового інституту. До таких
функцій, на нашу думку, слід віднести правопоновлювальну, каральну,
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превентивну та інформаційну [40, с. 27], хоча не виключено виявлення та
дослідження й інших функцій відповідно до загальної теорії функцій
юридичної відповідальності [666; 680].
В аксіологічному вимірі юридична відповідальність держави має, на наш
погляд, гносеологічну, публічно-владну та інституційну цінність.
Гносеологічна цінність ґрунтується на системі поглядів, ідей та положень
про негативність наслідків за порушення певних правил державою [10, с. 45].
Публічно-владна цінність юридичної відповідальності держави полягає в
тому, що засоби примусу можуть бути адресовані самій державі як
порушникові

права.

Із

цим

пов’язана

невідворотність

юридичної

відповідальності не лише особи, а й держави. Щоправда, в останньому випадку
така невідворотність є проявом активної правомірної поведінки особи з
обстоювання та захисту своїх прав і законних інтересів.
Інституційна цінність юридичної відповідальності держави полягає в
позитивній оцінці суспільством діяльності того механізму, за допомогою якого
держава може бути притягнута до юридичної відповідальності і реально
відповідатиме за свої діяння перед людиною.
Стратегічно важливим для конституційної інституціоналізації юридичної
відповідальності держави є, на нашу думку, чітке й послідовне опертя на
національний досвід конституціоналізму та відповідні європейські моделі.
Адже в стратегічному плануванні правового розвитку Українська держава
орієнтується на європейський вибір. Зокрема, ратифікована Верховною Радою
України Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом серед
іншого передбачає напрями правового співробітництва сторін [118, с. 80–81]. У
статті 14 цієї Угоди зазначено, що «в рамках співробітництва у сфері юстиції,
свободи та безпеки Сторони надають особливого значення утвердженню
верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління
загалом та правоохоронних і судових органів зокрема».
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На наш погляд, визначальним та вихідним є загальноправовий принципзасада юридичної відповідальності держави перед людиною, вміщений у
статті 3 Конституції України: вона чітко фіксує інстанцію відповідальності
(людина), суб’єкта відповідальності (держава) і предмет відповідальності
(діяльність держави).
Принципово важливим є і те, що юридична відповідальність держави
перед

людиною

чітко

віднесена

саме

до

основоположних

засад

конституційного ладу, на що прямо вказує розташування цієї норми-принципу
в розділі І Основного Закону України [284], де фіксуються основи
конституційного ладу, містяться положення сутнісного характеру, більшість із
яких виконує роль юридичного підґрунтя, нормативної першооснови для інших
конституційних положень. Оскільки цей розділ – змістовий стрижень
Основного Закону і значна частина його норм є нормами-принципами, які
забезпечують найбільш загальний рівень регулювання [298, с. 56], то,
відповідно, розглядувана норма щодо відповідальності держави має характер
найвищого узагальнення, що потребує належної конкретизації.
Водночас, на наш погляд, така відповідальність має своїм джерелом
походження самої держави, що опосередковано визначається в частині другій
статті 5 Конституції України: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування» [284]. Ця конституційна норма
вказує на «компетенційний вимір», згідно з яким саме Український народ є
джерелом усіх компетенцій державної влади.
Як слушно зазначає Ю. Георгієвський, «народ як публічно організована
соціальна спільнота володіє такими первинними ознаками компетенцій» [145,
с. 62]. Закономірно, що генеральною інстанцією відповідальності держави є
саме народ як єдине джерело влади в Україні. Водночас держава в сукупності її
органів

функціонує

в

юридичному

режимі

єдності

повноважень

та

відповідальності її органів і посадових осіб [385, с. 185]. А вказівка на людину
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(фізичну особу) як інстанцію відповідальності в конституційному розумінні
означає не що інше, як право людини вимагати від держави належної
(правомірної), у межах законодавства поведінки та реалізації прав і свобод
людини та громадянина. У цьому також вбачається людиновимірність
інституту юридичної відповідальності держави.
Змістово юридична відповідальність держави поєднується з її головним
обов’язком, зазначеним у тій же статті 3 Конституції України: «Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» [284]. Як
указує Конституційний Суд України, «Конституція України закріпила принцип
відповідальності

держави

перед

людиною

за

свою

діяльність,

який

проявляється передусім у конституційному визначенні обов’язків держави
(статті 3, 16, 22). Така відповідальність не зводиться лише до політичної чи
моральної відповідальності публічної влади перед суспільством, а має певні
ознаки юридичної відповідальності як застосування заходів публічноправового (в даному випадку – конституційно-правового або міжнародноправового) характеру до держави та її органів за невиконання чи неналежне
виконання своїх обов’язків. Зокрема, стаття 55 Конституції України надає
кожному право після використання всіх національних засобів правового
захисту звертатись за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних
судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій, членом або
учасником яких є Україна, а стаття 152 Конституції України зобов’язує
державу відшкодовувати матеріальну чи моральну шкоду, завдану фізичним
або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними.
Відшкодовується також державою завдана безпідставним осудженням шкода у
разі скасування вироку суду як неправосудного (стаття 62 Конституції
України) [541].
Методологічно важливим є розгляд юридичної відповідальності держави
в контексті та у співвідношенні з її обов’язками. Ми погоджуємося з висновком
про те, що конституційно визначений принцип юридичної відповідальності
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держави за порушення прав і свобод людини та громадянина «є універсальним
і він не може залежати від того, до якої галузі права відносяться ці права і
свободи: цивільного, кримінального чи конституційного права» [235]. Отже,
конкретизація юридичної відповідальності держави за такі правопорушення є
закономірною й нагальною суспільною потребою.
На думку В. Кампа, «згідно з Конституцією України саме держава
відповідає перед людиною за свою діяльність, зокрема, щодо утвердження і
забезпечення її прав і свобод (частина друга статті 3). Але законодавство не
конкретизує, як саме держава несе судову відповідальність перед особою в
галузі конституційного права, крім у випадку звернення до Конституційного
Суду України. Тобто має місце прогалина в законодавстві, що повинна
заповнюватись ухваленням спеціального закону» [235]. Далі вчений твердить
про

доцільність

розробки

й

ухвалення

Кодексу

про

конституційні

правопорушення (очевидно, за аналогією з Кодексом про адміністративні
правопорушення), який би регулював відповідні правовідносини, пов’язані з
юридичною відповідальністю держави.
Цю думку авторитетного вченого-правника поділяє Г. Свириденко, який
вважає, що «правове регулювання юридичної відповідальності держави
необхідно проводити в цілому, на рівні єдиного законодавчого акту шляхом
ухвалення спеціального конституційного закону, в якому будуть передбачені
“певні процедури і механізм залучення держави до відповідальності за
порушення норм конституційного законодавства”» [403; 601, с. 159].
Проте наша позиція є дещо відмінною від наведених вище думок.
Враховуючи галузеву багатоманітність суспільних відносин, в яких держава
повинна нести відповідальність перед людиною, напевно, неможливо, та й
недоцільно з огляду на прийоми юридичної техніки опрацьовувати якийсь
єдиний, уніфікований і систематизований законодавчий акт, що деталізував би
всі нюанси судової (тобто такої, що встановлюється в судовому порядку)
юридичної відповідальності держави перед людиною. До того ж навряд чи всі
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різновиди такої відповідальності держави, виходячи з галузевого поділу,
можна чітко й однозначно кваліфікувати саме як «конституційні». Враховуючи
усталений в юридичній науці підхід до кваліфікації видів юридичної
відповідальності, можна було очікувати конкретизацію конституційного
принципу юридичної відповідальності держави перед особою саме на рівні
галузевих, міжгалузевих та інтрагалузевих (тобто внутрішньогалузевих)
законодавчих актів. Як переконує аналіз законодавства, що натепер деталізує
вищезгадані конституційні приписи, саме таким шляхом пішов вітчизняний
законодавець.
При цьому головним поштовхом для реалізації його зусиль у цьому
випадку були приписи Конституції України, які безпосередньо фіксують
обов’язок законодавця визначати будь-які засади юридичної відповідальності
на рівні законів, не допускаючи ухвалення з цих питань нормативно-правових
актів підзаконного рівня (пункт 22 частини першої статті 92 Конституції
України [284]). Справедливість і правильність такого законодавчого підходу
знайшли підтвердження у відповідному рішенні Конституційного Суду
України [541] про відповідальність юридичних осіб) від 30 травня 2001 року
№ 7-рп/2001.
Концептуально можна визначити низку напрямів відповідальності
держави перед особою. Так, держава гарантує кожному його права та свободи;
бере на себе обов’язок і реально забезпечує права своїх громадян; надає
свободу особі в усіх галузях соціально-політичного життя; не має права
обмежувати права та свободи, крім випадків, прямо передбачених законом; не
має права притягувати до відповідальності за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається
законом; гарантує захист судом прав і свобод людини та громадянина; діє
виключно в межах закону, має встановлені Конституцією чіткі межі своїх
повноважень; відповідальна за неправомірні дії посадових осіб, такі як
перевищення

влади, зловживання

службовим становищем;

зобов’язана
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відшкодувати за свій рахунок матеріальну й моральну шкоду, завдану
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх
посадових і службових осіб під час здійснення ними своїх повноважень;
гарантує право особи звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових установ або до відповідних органів міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна [745, с. 45–46].
Іншою

концептуально

важливою

засадою

сучасного

тлумачення

феномену юридичної відповідальності держави в Україні є її невизначеність на
легальному рівні. Жоден чинний законодавчий акт в Україні, у тому числі й
Конституція, не розкриває значення цього поняття та не містить вичерпного
переліку деліктів держави, за вчинення яких вона має нести юридичну
відповідальність перед людиною. Очевидно, передбачається принципова
неможливість окреслити всі види таких деліктів на рівні одного законодавчого
акта, навіть на рівні Основного Закону.
Деталізації відповідних питань має слугувати ухвалення спеціальних
законів, покликаних розкривати зміст відповідних конституційних положень
або

надавати

додаткові

засоби

притягнення

держави

до

юридичної

відповідальності.
Натомість сама Конституція України як визначальний законодавчий акт
оперує такими поняттями, як:
 «держава відповідає перед людиною за свою діяльність» (частина
друга статті 3);
 «право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, посадових і службових осіб» (частина друга статті 55);
 «відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди,
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної
влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень»
(статті 56);
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 «відшкодування державою, у разі скасування вироку суду як
неправосудного, матеріальної та моральної шкоди, завданої безпідставним
засудженням» (частина четверта статті 62);
 «відшкодування державою матеріальної чи моральної шкоди, завданої
фізичним

або

юридичним

особам

актами

і

діями,

що

визнані

неконституційними» (частина третя статті 152) [284].
В усіх зазначених випадках чітко вказаний саме суб’єкт відповідальності
– держава. При цьому якщо в першому випадку її юридична відповідальність
має

неконкретизований,

узагальнений

характер,

що

свідчить

про

її

універсальність (будь-які дії держави в особі її органів та посадових і
службових осіб можуть бути оскаржені, поставлені під сумнів з точки зору
права, додержання його вимог), то в інших випадках ідеться про компенсаційні
заходи,

яких

має

вжити

держава

у

разі

визнання

неправомірними

(незаконними) тих чи інших її дій або рішень.
Цілком закономірно, що ці приписи набули певної конкретизації в
спеціальному законодавстві, зокрема в Цивільному кодексі України, який через
свій предмет регулювання встановлює правила щодо відшкодування шкоди,
завданої органом державної влади (стаття 1173), відшкодування шкоди,
завданої посадовою або службовою особою органу державної влади
(стаття 1174), відшкодування шкоди, завданої органом державної влади у сфері
нормотворчої

діяльності

незаконними

рішеннями,

(стаття 1175),
діями

чи

відшкодування
бездіяльністю

шкоди,
органу

завданої
дізнання,

попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду (стаття 1176) [684],
а також у Законі України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства,
прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року, стаття 4 якого і в нинішній
редакції передбачає, що відшкодування шкоди провадиться за рахунок коштів
державного бюджету [492]. При цьому слід також враховувати правову
позицію Конституційного Суду України, висловлену ним у Рішенні у справі за
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конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) окремих положень статті 32 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» та статті 25 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» (справа про
відшкодування шкоди державою) від 3 жовтня 2001 року № 12-рп/2001, за
яким було визнано такими, що не відповідають Конституції України (є
неконституційними), низку положень законів України «Про Державний
бюджет України на 2000 рік» та «Про Державний бюджет України на 2001
рік», згідно з якими за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної
прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України

здійснювалося

відшкодування

шкоди,

завданої

громадянам

незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства,
прокуратури і суду [575].
Конституційний Суд України мотивував свою позицію посиланням на те,
що встановлена вищезгаданими положеннями законів про Державний бюджет
України відповідальність мала характер цивільно-правової, а не публічноправової, тобто покладалася на відповідні державні органи безпосередньо
всупереч Конституції України, яка гарантує громадянам у таких випадках
право на відшкодування шкоди саме за рахунок держави, а не за рахунок
коштів на утримання цих органів.
Фактично в цьому Рішенні Конституційний Суд України став на позицію
недопустимості підміни юридичної відповідальності держави відповідальністю
її органів, евентуально вказавши на нетотожність двох цих правових явищ.
Згодом у науковій літературі була сформульована така позиція:
«підміняти юридичну відповідальність держави перед приватним суб’єктом
юридичною відповідальністю конкретного посадовця або державного органу за
незаконні дії або рішення не варто з таких причин:
 по-перше, йдеться про різний зміст видів відповідальності, коли
держава стає суб’єктом відповідальності тільки в конкретних правовідносинах
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із приватною особою, права якої були порушені; в усіх інших випадках
держава виступає як інстанція, перед якою несе відповідальність державний
орган або посадовець;
 по-друге, держава як публічний суб’єкт несе відповідальність не за
власні дії, а за рішення своїх органів чи службових осіб;
 по-третє, державні органи чи посадові особи, які за своєю природою є
публічними суб’єктами, у правовідносинах відповідальності перед державою
втрачають свою публічність і виступають як особи, які не виконали свої
посадові обов’язки» [406, с. 84; 745, с. 47–48].
Окремо необхідно наголосити на тому, що юридична відповідальність
держави як інститут є невіддільним від належної процесуальної основи свого
функціонування. У цьому сенсі Конституція України містить основні, «несучі»
конструкції

такого

інституту.

При

цьому

процесуальність

інституту

відповідальності держави має два виміри: позасудовий та власне судовий.
Якщо позасудовий порядок передбачає подання адміністративної скарги, то
судовий – звернення з позовом до адміністративного суду (судове оскарження)
[262, с. 68]. Відомо, що ключовою «гарантією реалізації конституційного
принципу відповідальності держави за свою діяльність перед людиною є її
право оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб» [726,
с. 94].
У цьому сенсі концептуально важливою є реалізовуваність положень
частин першої та другої статті 55 Конституції України, згідно з якими права і
свободи людини і громадянина захищаються судом; кожному гарантується
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Характерно також, що Конституційним Судом України ще в рішенні від 25
листопада 1997 року № 6-зп було сформульовано правову позицію, за якою
вдосконалення законодавства в контексті статті 55 Конституції України має
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бути поступовою тенденцією, спрямованою на розширення судового захисту
прав і свобод людини, зокрема судового контролю за правомірністю та
обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень
(пункт 2 мотивувальної частини рішення [544]).
Зазначена правова позиція кореспондується з положеннями статті 13
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права на
ефективний засіб юридичного захисту за порушення, вчинені особами, які
здійснюють свої офіційні повноваження. Реалізація права на оскарження
рішень, дій чи бездіяльності вказаних суб’єктів має відповідати також вимозі
стосовно доступності правосуддя, про що зазначено у міжнародних правових
документах – Загальній декларації прав людини (стаття 8), Міжнародному
пакті про громадянські і політичні права (стаття 14), Декларації основних
принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою, прийнятій
Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 року (пункт 4) [542].
У контексті розширення сфери можливостей щодо притягнення до
юридичної відповідальності держави слід розглядати закріплені у зв’язку з
проведеною в 2016 році судовою реформою в Конституції України інститути
адміністративних судів та конституційної скарги. Відповідно до частини п’ятої
статті 125 Конституції України з метою захисту прав, свобод та інтересів особи
у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди [284]. При
цьому

«завданням

адміністративного

судочинства

є

справедливе,

неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових
відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб,
прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних
повноважень» (частина 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства
України [254]).
Згідно з частиною четвертою статті 55 Конституції України кожному
гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного
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Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та в порядку,
визначеному законом.
«Конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України
письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України
(конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований
в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну
скаргу» (частина 1 статті 55 Закону України «Про Конституційний Суд
України» від 13 липня 2017 р. [484]).
Відповідно до статті 151¹ Конституції України «Конституційний Суд
України

вирішує

питання

про

відповідність

Конституції

України

(конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка
вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон
України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути
подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту
вичерпано» [284].
Безпосередня конституціоналізація адміністративного судочинства та
інституту конституційної скарги суттєво розширили можливості оскарження
протиправних дій органів державної влади та їхніх рішень [58, с. 58]. Фактично
в такий спосіб було конституціоналізовано та зроблено незворотнім курс на
утвердження в Україні адміністративної юстиції, яка відповідно до свого
призначення покликана захищати права людини перед свавіллям органів
державної влади, а так само інституту конституційної скарги як важливого
елемента

забезпечення

конституційності

й

демократизму

юридичної

відповідальності держави [161].
На суттєве інституційне зміцнення юридичної відповідальності держави
слід, очевидно, очікувати й від посилення антикорупційної спрямованості
державної політики, зокрема у зв’язку зі створенням низки державних органів
антикорупційного призначення – спеціалізованих антикорупційних прокуратур
(2015 р.) [498], Національного антикорупційного бюро України (2015 р.) [488],
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Національного агентства з питань запобігання корупції (2015 р.) [476] та
Вищого антикорупційного суду України (2018 р.) [465]. Проте ці заходи
знаходяться вже поза межами власне конституційного рівня регулювання
інституту юридичної відповідальності держави в Україні.
Іншими концептуально важливими, на наш погляд, рисами юридичної
відповідальності держави в Україні є розрізненість фіксації елементів такої
відповідальності (різновидів, підстав, суб’єктів відповідальності як основних,
так і додаткових) у законодавчих актах і відсутність єдиного нормативного
підходу до врегулювання всіх відносин, пов’язаних з такою відповідальністю.
Така розрізненість вочевидь спроможна провокувати прогалини в правому
регулюванні.
Таку можливість, на жаль, підтверджує дійсність. Так, законодавчого
регулювання порядку відшкодування державою матеріальної чи моральної
шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані
неконституційними (частина третя статті 152 Конституції України) досі немає.
У своєму Рішенні у справі за конституційним поданням Верховного Суду
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень
пункту другого частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ще від
7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009 Конституційний Суд України зазначив, що
«позитивним обов’язком держави є прийняття відповідного закону, який має
визначати порядок та умови такого відшкодування» і наголосив на тому, що
слід «звернути увагу Верховної Ради України на необхідність … прийняття
закону про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним
або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними» [546].
Проте й донині Верховна Рада України свій обов’язок із заповнення цієї
прогалини в правовому регулюванні зазначених відносин не виконала.
Так само досі не реалізовано на практиці норми статей 1177 та 1207
Цивільного кодексу України, якими передбачається, що:
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1) майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину,
відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин,
або якщо вона є неплатоспроможною. Умови та порядок відшкодування
майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, яка потерпіла від злочину,
встановлюються законом;
2) шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
внаслідок злочину, відшкодовується потерпілому або особам, визначеним
статтею 1200 цього Кодексу, державою, якщо не встановлено особу, яка
вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною. Умови та порядок
відшкодування державою шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров’я або смертю, встановлюються законом [684].
Конституційно-правова практика діяльності Української держави знає
також приклади розширеного та звуженого підходів до обсягів власної
юридичної

відповідальності.

Реалізація

таких

підходів

викликана

кардинальними змінами суспільно-політичного і конституційного ладу, а
також зовнішньополітичної обстановки, в якій опинилася Україна. Так,
ухваливши Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного
тоталітарного режиму 1917–1991 років» від 17 квітня 1991 року, Україна
засудила терористичні методи управління суспільством і взяла на себе
відповідальність відшкодувати матеріальну шкоду, завдану незаконними діями
органів державної влади СРСР [502]. Фактично Українська держава вдалася до
ретроактивного засудження дій органів державної влади тієї держави,
правонаступником якої вона стала відповідно до Закону України «Про
правонаступництво України» від 8 жовтня 1991 року [496].
В умовах військової агресії Російської Федерації проти України та анексії
частини території України в 2014 році питання юридичної відповідальності
держави за захист свого суверенітету, територіальної цілісності та прав своїх
громадян перейшло в практичну площину. Саме в цьому контексті слід
сприймати ухвалення Закону України «Про забезпечення прав і свобод
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громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від
15 квітня 2014 року [475], відповідно до якого:
1) Україна зобов’язується вживати всіх необхідних заходів щодо
гарантування

прав

Конституцією

та

і

свобод

законами

людини

України,

та

громадянина,

міжнародними

передбачених

договорами,

усім

громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території;
2) Україна зобов’язується підтримувати й забезпечувати економічні,
фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, культурні та інші зв’язки з
громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території;
3) Кабінет Міністрів України здійснює постійний моніторинг стану
дотримання прав і свобод людини та громадянина на тимчасово окупованій
території, за результатами якого оприлюднює та надає відповідну інформацію
міжнародним організаціям у сфері захисту прав і свобод людини та
громадянина і вживає необхідних заходів; Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини здійснює згідно із законом парламентський контроль за
дотриманням конституційних прав і свобод людини та громадянина на
тимчасово окупованій території (частини 1, 2, 5 статті 5 Закону);
4) у разі порушення положень цього Закону державні органи України
застосовують

механізми,

передбачені

законами

України

та

нормами

міжнародного права, з метою захисту миру, безпеки, прав, свобод і законних
інтересів громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій
території, а також законних інтересів держави Україна;
5) Україна зобов’язується вживати всіх можливих заходів, передбачених
Конституцією та законами України, нормами міжнародного права, для
якнайшвидшого звільнення території України від окупації, відновлення
цілісності та суверенності держави, відновлення порушених внаслідок окупації
прав і свобод людини та громадянина на всій території України (стаття 17
Закону).
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Натомість відповідальність за порушення визначених Конституцією та
законами України прав і свобод людини та громадянина на тимчасово
окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державуокупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права. Відшкодування
матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації
державі Україна, юридичним особам, громадським об’єднанням, громадянам
України, іноземцям і особам без громадянства, у повному обсязі покладається
на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію. Держава
Україна всіма можливими засобами сприятиме відшкодуванню матеріальної та
моральної шкоди Російською Федерацією (частини 3 та 6 статті 5 Закону).
Цілком очевидно, що нині питання юридичної відповідальності держави
Україна прямо пов’язано із забезпеченням прав внутрішньо переміщених осіб,
інших громадян, постраждалих від військової агресії з боку Російської
Федерації, вирішенням багатьох суспільно і юридично значущих питань, які
лише починають осмислюватися юридичною наукою України [300; 699].
Торкаючись безпосередньо питання щодо особливостей конституційних
моделей юридичної відповідальності у світі, слід наголосити на тому, що
певною евристичною цінністю для нашого дослідження відзначається підхід,
запропонований у вітчизняній конституційно-правовій науці О. Черновол, яка
пропонує розрізняти модель конституційного та модель галузевого закріплення
обов’язків людини та громадянина, а також диференціацію моделей залежно
від специфіки правової сім’ї, у межах якої відбувається закріплення та
реалізації означеного каталогу суб’єктних обов’язків [697, с. 88–90].
У розрізі динамічного розвитку конституційних моделей (Х. Приходько)
плідною також видається ідея врахування нерівномірності та стадіальної
відмінності закріплення тих чи інших конституційних моделей [459]. На основі
поєднання формаційного та цивілізаційного підходів у сфері конституційного
регулювання прав людини В. Чиркін виокремив моделі мусульманську,
ліберально-капіталістичну та тоталітарно-соціалістичну [701].

167
На наш погляд, останній критерій не є релевантним нашому ракурсові
дослідження, оскільки він зводить диференціацію моделей юридичної
відповідальності
закріпленням

держави

прав

у розрізі

людини

до

співвідношення

двох

інваріантів

з

конституційним

–

мусульмансько-

традиціоналістського та соціально-капіталістичного, залишаючи «за дужками»
тоталітарно-соціалістичну модель, оскільки остання по суті мінімізує
юридичну відповідальність держави як цінність, нівелює відповідний
конституційний інститут та перетворює його на декоративний і фіктивний у
строгому юридичному сенсі.
З цього погляду значення має виокремлення критеріїв конституційноправового розвитку та традицій, що більшою мірою відображають динаміку
інституціоналізації на конституційному рівні відповідних моделей юридичної
відповідальності

держави.

Це

дозволить

обґрунтувати

нерівномірність

розвитку окремих країн та виокремити ті провідні тенденції, що позначають
особливості еволюції та ресурси розвитку означених моделей.
Вагомим у теоретичному та прикладному аспектах видається також
критерій обсягу правового регулювання та своєрідності конкретних норм, що
на конституційному рівні окреслюють окремі найбільш істотні елементи
відповідного конституційно-правового інституту (підстави відповідальності, її
види, порядок застосування, інстанції відповідальності, юридичні наслідки
реалізації такої відповідальності, її співвідношення з відповідальністю
конституційних органів держави тощо).
З

огляду на

такі

міркування

спробуємо

виокремити

конкретні

конституційні моделі юридичної відповідальності держави та, принаймні у
найзагальніших рисах, проаналізувати їх базові характеристики.
Перший критерій. Традиційно специфіка конституційного закріплення
юридичної відповідальності держави виявляється залежною від реалізації
державами певних демократичних стандартів прав людини та втілення в
конституційну матерію концепту відповідального правління. Є очевидним, що
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ступінь утілення цих стандартів дає змогу диференціювати дещо різні моделі
юридичної відповідальності держави (від більш до менш послідовних, від
традиціоналістичних до новаторських, від сталих до змінюваних тощо),
зокрема так:
1) конституційні моделі, що базуються на сталих демократичних
традиціях і відзначаються найбільш ґрунтовною та послідовною реалізацією
ключових демократичних стандартів у галузі юридичної відповідальності
держави, незважаючи на дещо різний ступінь конституційної інсталяції
феномену

юридичної

відповідальності

держави,

зокрема

залежно

від

наявності/відсутності систематизованої конституції й обсягу конституційного
регулювання прав людини та взаємовідносин людини з органами публічної
влади (Велика Британія, США, Франція, ФРН, Швейцарія, скандинавські
країни);
2) перехідні

конституційні

моделі,

що

відображають

нетривкість

конституційної інституціоналізації юридичної відповідальності держави з
огляду на відсутність юридичного континуїтету в цій сфері конституційного
розвитку чи відображають незавершеність (триваючий процес) реформування
державного апарату в напрямку підвищення його відповідальності, зокрема з
урахуванням

необхідності

імплементації

більш

передових

(найчастіше

західноєвропейських) моделей (Естонія, Латвія, Литва, ПАР, Польща,
Португалія);
3) перехідні

моделі

конституційного

закріплення

юридичної

відповідальності держави, переважно центрально- та східноєвропейського
регіонів, що орієнтуються на розвинуті конституційні моделі, втілені в
західноєвропейських країнах, проте не мають завершеної конституційної
інституціоналізації юридичної відповідальності держави та характеризуються
нестабільністю відповідного конституційного регулювання (Грузія, Молдова,
Угорщина);
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4) частково

традиціоналістські

моделі,

конституційне

закріплення

юридичної відповідальності держави в яких тяжіє більшою мірою до
національних традицій і лише частково сполучається із західноєвропейськими
трендами розвитку (відповідно до парадигми часткової конституційної
вестернізації) у відповідній сфері конституційно-правових відносин (Алжир,
Бангладеш, Венесуела, Гватемала, Марокко, Судан, Таїланд, Туреччина).
Виходячи з цього, своєрідність конституційного закріплення юридичної
відповідальності держави може аналізуватися крізь призму конституцій країн
“старого світу” (або країн зі “сталою демократією”), країн “перехідної
(неусталеної, нестабільної) демократії”, а також країн, що демонструють
переважно

незахідні

моделі

конституційного

закріплення

юридичної

відповідальності держави [48, с. 51]. Щоправда, у конституційно-правовій
науці можна зустріти й деякі інші (зокрема, більш деталізовані) класифікації
конституційних моделей «перехідного» характеру, з урахуванням критерію
забезпечення прав людини у взаємовідносинах з державою, а відтак і в розрізі
юридичної відповідальності останньої [591, с. 60–63]. Водночас такий підхід
видається нам дещо спрощеним і надто загальним, оскільки вказує лише на
залежність конституційного закріплення юридичної відповідальності держави
від парадигми цивілізаційного вибору й розвитку конкретної групи країн, а
тому потребує суттєвої наукової деталізації.
Другий критерій. На підставі тлумачення змісту і спрямованості
відповідних конституційних текстів можемо зробити логічно обґрунтований
висновок про домінування в них трьох основних способів закріплення
юридичної

відповідальності

держави

–

позитивного,

негативного

та

комбінованого (змішаного). Більше того, як показує аналіз змісту новітніх
конституцій, дедалі більшою стає питома вага норм позитивної юридичної
відповідальності держави, що розвиваються, очевидно під впливом концепції
позитивних зобов’язань держави (notion of positive obligation) та практики
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) [682, с. 162]. У такому сенсі не є
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властивою для всіх країн тенденція щодо пріоритетного значення саме
негативної юридичної відповідальності держави, на чому продовжують
наполягати деякі зарубіжні фахівці [318].
Щодо позитивної юридичної відповідальності держави, то можна, певно,
твердити про конституційне закріплення неоднакового (більш або менш
широкого) обсягу позитивних зобов’язань держави, що «відповідає її
пріоритетам, ресурсам і суспільному консенсусу стосовно складних питань
моралі та соціально-технічного розвитку», а відтак виокремлювати різні
конституційні моделі позитивної юридичної відповідальності держави (більш
чи менш деталізовані). Зокрема, низка зарубіжних учених (Б. Конфорті,
Л. Лаврисен, Е. Палмер, М. Феррер та ін.) пропонують розглядати моделі
позитивної юридичної відповідальності держави в контексті характеру та
масштабів наявних загроз правам людини, а також міри, до якої держава або її
агенти можуть вважатися відповідальними за нестачу певних соціальних
благ [682, с. 123].
Нарешті, при змішаному, або комбінованому, способі конституційна
регламентація поєднує елементи двох вищеозначених підходів. Зокрема, у
сучасному світі більшість конституцій ґрунтуються на більш чи менш
вираженому комбінуванні позитивної та негативної відповідальності держави
перед особою та суспільством [48, с. 51].
Так, відповідно до статті 3 Конституції Італії обов’язок Республіки –
усувати перешкоди економічного та соціального характеру, які, обмежуючи
свободу й рівність громадян, перешкоджають розвиткові особи та участі всіх
тих, хто працює, у політичній, економічній і соціальній організації країни [282,
с. 19]. Згідно зі статтею 28 цієї Конституції державні посадові та службові
особи, а також службовці публічних організацій відповідають згідно з
кримінальними, цивільними й адміністративними законами за діяння,
унаслідок яких порушено права особи. У таких випадках цивільну
відповідальність несуть також держава та відповідні публічні організації.
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Публічні служби організовано відповідно до закону з метою забезпечити
неупередженість в адмініструванні та його дієвість, а в положеннях про різні
публічні

служби

визначаються

сфера

їх

компетенції,

функції

та

відповідальність посадових осіб.
Так само в конституціях більшості держав Латинської Америки робиться
наголос на визначенні основних напрямів державної політики та позитивних
зобов’язаннях держави в різних сферах життя.
Згідно зі статтями 26–28, 62 Конституції Таїланду, всі органи державної
влади зобов’язані забезпечувати людську гідність, права та свободи людини;
такі права та свободи є обов’язковими для органів державної влади під час
ухвалення, застосування і тлумачення законів; особи, права яких порушено,
можуть ініціювати захист судом порушеного права, при цьому можуть подати
позов безпосередньо до держави; особа має право на сприяння, допомогу
держави у здійсненні своїх прав; також особа має право контролювати й
вимагати проведення перевірки виконання своїх обов’язків державними
органами та їх посадовими особами [276].
Домінування

негативного

способу

закріплення

юридичної

відповідальності держави переважає в текстах конституцій, ухвалених до
другої половини XX століття. При подальшій деталізації конституційного
регулювання відповідним текстам більшою мірою стали властиві різні
комбінації

негативного

та

позитивного

способів.

Найяскравіше

це

спостерігається на прикладі чинних натепер основних законів зарубіжних
держав.
На нашу думку, вибір конкретних способів конституційного закріплення
юридичної відповідальності держави та їх співвідношення зумовлюють,
зокрема, «історичні традиції, рівень розвитку юридичної науки, демократії,
правової культури, менталітет народу, інші фактори політико-правового та
соціально-психологічного характеру» [660, с. 197].
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Третій

критерій. З

урахуванням власне

обсягу конституційного

закріплення інституту юридичної відповідальності держави, на наш погляд,
доцільно

виділити

2) фрагментовану

три

основні

конституційну

моделі:
модель;

1) модель

базового

3) деталізовану

рівня;

конституційну

модель [48, с. 52].
Відповідно, конституційним моделям базового рівня (закріплені в
конституціях Анголи, Аргентини, Бангладеш, Болгарії, Беніну, Іспанії, Італії,
Литви, Пакистану, Угорщини, Філіппін, ФРН, Франції, Швейцарії, Японії)
кореспондують переважно такі риси: закріплення конституційного принципу
юридичної

відповідальності

держави

та/або

публічних

властей

як

універсальної конституційної відповідальності, поєднання відповідальності
держави з іншими конституційними засадами функціонування демократичної
правової держави, більш чи менш розгалужений конституційний каталог прав і
свобод людини та громадянина, з яким суміщається юридична відповідальність
держави на конституційному рівні.
Так, наприклад, згідно зі статтею 3 Конституції Литви, повноваження
влади обмежуються Конституцією; установи влади слугують людям [277].
У Конституції Угорщини закріплено положення, за якими кожен має
право на відшкодування збитків, заподіяних офіційними органами в процесі
незаконного виконання ними своїх обов’язків (стаття 24), а також право на
оскарження судового, відомчого або іншого адміністративного рішення, яким
ущемляються його права чи законні інтереси (стаття 28) [272].
Відповідно до частини 3 статті 9 Конституції Іспанії гарантується
принцип законності та судова відповідальність за сваволю властей [274].
Близькими до наведених конституційних положень Іспанії є і положення
Конституції Швейцарської Конфедерації. Зокрема, у статті 5 Основного Закону
Швейцарії зазначено, що державні дії повинні чинитись у публічних цілях і
бути співрозмірними; державні органи повинні діяти добросовісно; стаття 146
встановлює безпосередню юридичну відповідальність держави за шкоду,
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протиправно вчинену його органами в процесі здійснення офіційної
діяльності [754].
Згідно зі статтею 20 Конституції ФРН, законодавча влада пов’язана
конституційним ладом, виконавча і судова – законом і правом, у статті 34
передбачається відповідальність держави за порушення службових обов’язків
державних службовців і, крім того, стосовно вимог компенсації збитків не
виключена можливість звернення до суду на загальних підставах [417, с. 87–
88, 91].
Конституцією Японії особі надається можливість вимагати у держави
відшкодування збитків у разі їх заподіяння незаконними діями публічної
посадової особи (стаття 17), а також у разі виправдання судом після арешту чи
затримання (стаття 40) [286, с. 295].
Натомість фрагментована конституційна модель характеризується:
закріпленням конституційної відповідальності держави та публічних властей
перед

особою

та

суспільством,

встановленням

окремих

видів

такої

відповідальності без їх суттєвої конституційної деталізації, нормативним
поєднанням відповідальності держави з відповідальністю вищих органів
державної влади за їх діяльність (Гватемала, Польща, Україна, Чехія).
Саме таку модель містить у собі Конституція Чеської Республіки. Так,
відповідно до частини 3 статті 2 цієї Конституції, державна влада слугує всім
громадянам і може здійснюватися лише у випадках, межах і порядку,
установлених законом [280].
Прикладом

фрагментованої

конституційної

моделі

юридичної

відповідальності може вважатись польська модель. Так, відповідно до статті 7
Конституції Польщі, органи публічної влади діють на основі права та у межах,
визначених законом. При цьому кожен має право подавати петиції, пропозиції
та скарги в публічних або власних інтересах до органів публічної влади
(стаття 63), на відшкодування шкоди, заподіяної неправомірними діями органу
публічної влади, з гарантіями судового захисту порушених прав (стаття 77), на

174
оскарження судових і адміністративних рішень, винесених по першій інстанції
(стаття 78), звернутися до Захисника громадянських прав із проханням надати
допомогу в захистові своїх прав і свобод, порушених органами публічної влади
(стаття 80). Конституційну відповідальність за порушення конституції чи
закону у сфері виконання своїх обов’язків несуть вищі посадові особи держави
(стаття 198) [283].
Згідно з Конституцією Гватемали (стаття 45), якщо посадова особа під
час виконання своїх обов’язків порушує закон на шкоду третій особі, то
держава несе додаткову відповідальність за збитки та шкоду, заподіяні
внаслідок таких дій; обов’язком держави є забезпечення жителям Республіки
можливість ефективного здійснення кожного конституційного права, власті
зобов’язані невідкладно виступити на захист особи та її прав, а всяке упущення
при виконанні цього обов’язку тягне за собою цивільну та кримінальну
відповідальність тих, хто її допустив (стаття 74); законом має бути
регламентовано все, що стосується відповідальності посадових осіб державних
органів (стаття 121) [273].
Деталізованій конституційній моделі юридичної відповідальності, на
відміну від аналізованих вище моделей, властивий розширений спосіб
конституціоналізації підстав і порядку настання такої відповідальності.
Зрозуміло, що така деталізація конституційного регулювання пов’язана
переважно з особливостями історичного досвіду розвитку відповідних країн, з
їхнім

прагненням

максимально

запозичити

та

врахувати

у

власній

конституційній доктрині й текстах основних законів новітні напрацювання
конституційно-правової теорії та практики, притаманні країнам зі сталими
демократичними інституціями та традиціями [48, с. 53].
Характерним

представником

деталізованої

конституційної

моделі

юридичної відповідальності в межах Європи є Португалія. Її Конституція,
зокрема, передбачає, що до основних завдань держави серед іншого віднесено
гарантування основних прав і повагу до основних принципів демократичної
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правової держави (стаття 9 Конституції Португалії). У розвиток цих положень
португальський законодавець прямо передбачив, що:
 конституційні положення про права і свободи та їх гарантії є нормами
прямої дії та обов’язкові для державних установ (стаття 18);
 держава та інші публічні установи спільно з їх посадовими особами,
службовцями та представниками несуть цивільну відповідальність за дії чи
бездіяльність, допущені під час виконання службових обов’язків, якщо в
результаті цього були порушені права і свободи людини та їх гарантії або
завдано збитків іншим (стаття 22);
 позбавлення особи свободи всупереч вимогам конституції та закону
тягне за собою обов’язок держави виплатити компенсацію постраждалій особі
(стаття 27);
 держава підпорядковується конституції та спирається на демократичну
законність (стаття 32);
 надається право вимагати відшкодування заподіяної шкоди (стаття 52);
 держава має слугувати суспільним інтересам, з повагою ставитися до
прав та інтересів громадян, а органи державної влади повинні діяти з
дотриманням

принципів

рівності,

пропорційності,

справедливості,

неупередженості й законослухняності (стаття 266);
 державні службовці несуть цивільну, кримінальну і дисциплінарну
відповідальність при виконанні своїх функцій, якщо їх дія або бездіяльність
призвели до порушення прав або інтересів громадян, охоронюваних законом,
при цьому закон установлює межі, в яких держава має право регресного позову
до

посадових

осіб

державних

органів

або

державних

службовців

(стаття 271) [278].
Ідентичними за обсягом регулювання питань юридичної відповідальності
держави є конституції окремих держав азійського континенту (Таїланд,
Бангладеш, Бруней). Так, чи не найбільший обсяг спеціальних конституційних
норм, що регулюють юридичну відповідальність держави, містить Конституція
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Королівства Таїланд. Глава XII «Контроль над здійсненням державної влади»
включає чотири частини: «Частина 1. Контроль над активами» (статті 259–
264), «Частина 2. Конфлікт інтересів» (статті 265–269), «Частина 3. Усунення з
посади» (статті 270–274) і «Частина 4. «Кримінальне переслідування стосовно
осіб, які обіймають політичні посади» (статті 275–278) [276].
Надзвичайною

деталізацією

питання

юридичної

відповідальності

держави в контексті додержання прав людини та забезпечення позитивних
зобов’язань держави відзначаються також конституції деяких країн Африки,
як-от ПАР (статті 1, 2, 7, 8, 9, 33, 35–37, 40, 41, 195, 206, 237) [436], Марокко
(статті 15, 19, 23, 31–36, 118, 122, 154, 155, 159) [275], Судану (статті 7, 8, 9, 16,
34, 127, 130) [279].
Ще

одним

прикладом

нормативного

втілення

деталізованої

конституційної моделі юридичної відповідальності держави є Конституція
Венесуели. Вона, зокрема, ґрунтується на визнанні й додержанні прав людини,
повага і гарантування яких є обов’язковими для державних органів (стаття 19).
При цьому держава несе відповідальність за проведення комплексної політики
у прикордонних наземних, острівних і морських просторах із збереженням
територіальної цілісності, суверенітету, безпеки, оборони, національної
самобутності, багатоманіття і довкілля (стаття 15) [751].
Установлюються обов’язки держави повністю компенсувати збитки та
шкоду, завдані жертвам порушень прав людини та їх правонаступникам;
вживати заходи із забезпечення виплат таких відшкодувань, а також щодо
захисту жертв загальнокримінальних злочинів, забезпечувати витребування від
винних осіб відшкодування заподіяних ними збитків (стаття 30).
Особі надається право подавати подання та скарги до відповідних
міжнародних органів для забезпечення прав людини та громадянина, чому
кореспондує обов’язок держави відповідно до встановлених конституцією та
законом процедур вживати належних заходів з виконання рішень міжнародних
органів (стаття 31).
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Крім того, встановлено ще такі засоби юридичної відповідальності
держави:
1) індивідуальної відповідальності у разі зловживання владою або
порушення конституції чи законодавства (стаття 139);
2) майнової відповідальності держави за збитки, заподіяні майну чи
правам приватних осіб в усіх випадках, якщо вони заподіяні в результаті
функціонування органів державного управління (стаття 140);
3) служіння органів державного управління на засадах відповідальності
осіб, які обіймають державні посади, при їх повному підкоренні закону та
праву (стаття 141);
4) забезпечення національної безпеки на основі взаємної відповідальності
між державою та громадянським суспільством (стаття 326) [751].
Отже, як випливає з порівняльного конституційно-правового аналізу,
українська конституційна модель юридичної відповідальності держави:
 за першим критерієм належить до числа перехідних моделей
конституційного

закріплення

юридичної

відповідальності держави, що

орієнтується на конституційні моделі, втілені переважно в конституційній
практиці західноєвропейських країн, проте не має завершеної конституційної
інституціоналізації юридичної відповідальності держави та характеризується
нестабільністю відповідного конституційного регулювання (свідченням чого є
триваючі конституційні реформи в державі);
 за другим критерієм належить до кола країн комбінованої моделі, яка
сполучає елементи позитивної та негативної юридичної відповідальності
держави перед особою та суспільством;
 за третім критерієм належить до країн фрагментованої конституційної
моделі, що вказує на закріплення юридичної (конституційної) відповідальності
держави перед особою та суспільством як конституційного принципу, на
врегулювання

на

рівні

Конституції

України

загальних

засад

такої

відповідальності (закріплення відповідальності держави перед особою за свою
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діяльність, урегулювання прав на звернення до органів публічної влади та
права на відшкодування шкоди, заподіяної органами держави, закріплення
принципу верховенства права тощо).
При цьому об’єктивно, з проголошенням стратегічного курсу на
інтеграцію до структур Європейського Союзу (2019 р.) Українська держава
взяла на себе додаткові зобов’язання щодо забезпечення прав і свобод людини
відповідно до європейських стандартів і вимог. На користь такого курсу
свідчить

певний

тренд

щодо

уніфікації

законодавства

України

із

законодавством Європейського Союзу. Це об’єктивно означає, що Україна має
намір долучитися до групи країн, що належать до першої з означених за
критерієм формаційно-цивілізаційного характеру моделей конституційного
закріплення юридичної відповідальності держави, за якої, зокрема, відмінність
між нормативною конституційною моделлю такої відповідальності та її
фактичним станом (так званою «живою конституцією») є мінімальною.
За

критерієм

поєднання

позитивної

та

негативної

юридичної

відповідальності держави конституційна модель України вибудовується в
контексті тих конституційних змін, які досі тривають в Україні, засвідчуючи
несталий, нетривкий характер як у співвідношенні позитивних і негативних
елементів такої відповідальності, так і в деталізації питомої ваги кожного з
означених

компонентів

у

конституційному

регулюванні.

Конкретне

співвідношення між позитивною та негативною юридичною відповідальністю
держави на конституційному рівні встановлюється, розвивається і збагачується
за допомогою не так суто текстуальних змін Конституції, скільки за рахунок
практики Конституційного Суду України, який так чи інакше враховує у своїй
діяльності та правових позиціях рішення Європейського суду з прав людини та
положення європейського конституційного і гуманітарного права.
Однак подальшого розширення меж юридичної відповідальності держави
в Україні на конституційному рівні протягом 2014–2019 років не відбулося,
попри задекларовані різними політичними силами наміри радикально
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підвищити рівень відповідальності публічної влади перед громадянським
суспільством і особою. У цьому сенсі закономірним виглядає заклик
вітчизняних науковців звернути увагу на необхідність посилення негативної
юридичної відповідальності держави на конституційному рівні як за рахунок
розширення відповідного нормативного матеріалу, так і за рахунок зміцнення
елементів процедуризації та гарантування такої відповідальності саме на рівні
Основного Закону держави.
3.2. Механізм юридичної відповідальності Української держави за
Конвенцією

про

захист

прав

людини

і

основоположних

свобод:

конституційно-правові аспекти
Як відомо, з огляду на сучасні глобалізаційні процеси держава стає
найбільшим і найвідповідальнішим суб’єктом, який репрезентує та захищає
національні інтереси суспільства [706, с. 49; 707]. Такі істотні зміни правового
статусу держави спостерігаються як у національному, так і в міжнародному
праві, що має своїм наслідком визначення нового місця держави у новому,
глобалізованому, світі, перегляд меж її суверенітету [137] й можливостей
чинити активний вплив на різноманітні зовнішньо- та й внутрішньополітичні
процеси.
При

цьому

ефективний

захист

прав

людини

визнається

на

конституційному рівні (принаймні у більшості сучасних конституційних актів)
одним із ключових обов’язків кожної сучасної держави та вважається
неодмінною

ознакою

її

цивілізованості

й

правності

(правового

характеру) [579]. За такого підходу природно, що будь-яке порушення
державою її обов’язків, незалежно від їх походження та від того, який
конкретно орган державної влади чи посадова особа вчинила те чи інше
правопорушення

чи

завдала

шкоди,

відповідальності цієї держави [362; 418; 706].

тягне

настання

невідворотної
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Щоправда, слід пам’ятати, що й досі у стосунках «людина – держава»,
безвідносно до конкретної держави, зберігається помітне напруження, часом
протистояння, особливо помітне в державах із відсутністю тривкого досвіду
демократичних практик державно-політичного володарювання. У цьому сенсі,
напевно, можна погодитися з висновком вітчизняних науковців, що
«об’єктивно держава завжди не зацікавлена у здійсненні механізму власної
відповідальності. Цілком очевидно, що відповідальність держави може настати
передусім там, де є можливість у громадян контролювати дії влади» [744,
с. 573].
Створення таких умов, можливостей, їх поступальний розвиток, а також
розбудова ефективної та дієвої «інфраструктури» юридичної відповідальності
держави залишаються нагальними питаннями конституційного будівництва
України, щільно пов’язуючи інституційно-правові проблеми власне держави та
державної влади з правозахистом людських прав, із застосуванням відповідних
як національних, так і міжнародних механізмів, інструментів та інституцій,
спрямованих на реалізацію завдань такого захисту.
Так, зокрема, юридична відповідальність держави за порушення
основних прав і свобод людини та громадянина опосередковується – первинно
– обов’язками цієї ж держави з їх визнання, додержання та захисту. Це щільно
поєднує

концепт

обов’язків

держави

з

концептом

її

юридичної

відповідальності [616]. Отже, доктринально визнається тісний зв’язок між
обов’язками та відповідальністю держави. Зокрема, під її обов’язками
розуміють закріплені в конституції держави та розвинуті в інших нормативних
актах, обов’язкові до додержання й виконання заходи належної поведінки
держави, її органів і посадових осіб, спрямовані на забезпечення конституційно
значущих цілей і завдань [72, с. 12].
Згідно з панівною доктриною міжнародного права, відповідальність
держави виникає у разі протиправних дій будь-якого державного органу,
незалежно від того, чи виконує цей орган законодавчу, виконавчу, судову або
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будь-яку іншу функцію, і незалежно від місця, яке він займає в механізмі
держави, включно з державними органами територіальних одиниць (стаття 4
Проєкту статей щодо відповідальності держав за міжнародно-протиправні
діяння, схвалених Комісією міжнародного права ООН у 2001 році й позитивно
сприйняті Генеральною Асамблеєю ООН) [20, с. 181; 418]. При цьому держава
ніколи не несе відповідальності за дії окремих осіб як такі. Але вона може
нести відповідальність за свої власні дії чи бездіяльність у зв’язку з діяльністю
приватних осіб (або зовнішніх чинників, таких як катастрофи, екологічні
ризики, діяльність із підвищеним рівнем небезпеки тощо) [20, с. 428–439; 682,
с. 122].
Водночас сучасною правовою доктриною обґрунтовується, що обов’язки
держави мають як активний, так і пасивний характер. Утім, за будь-яких умов
такі обов’язки мають юридичний характер, оскільки безпосередньо фіксуються
та лімітуються нормами права, вміщеними у відповідних законодавчих актах.
Відповідно до такого тлумачення, держава, з одного боку, повинна
утримуватися від втручання в певні сфери приватного життя громадянського
суспільства (в основному, до сфери особистих і політичних прав людини), а з
іншого боку, повинна діяти активно (в основному, у сфері соціальних,
економічних і культурних прав людини), зокрема щодо встановлення дієвих та
ефективних

правозахисних

механізмів,

які

гарантують

користування

громадянином своїми правами та соціальними благами, що в них містяться.
При цьому обсяг активних дій держави залежить від характеру суб’єктивного
права [637, с. 152]. Як зазначає Г. Христова, поступова гуманізація ролі
публічної влади у відносинах з індивідом зумовила «визнання, з одного боку,
ретроспективної відповідальності держави (англ. accountability) за порушення
прав людини, у тому числі через їх неналежний захист або забезпечення; з
другого боку – доктринальне визнання взаємної позитивної відповідальності
(англ. responsibility) держави та приватного сектору за формування та
ефективне функціонування національного правозахисного механізму (в
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широкому розумінні йдеться про розбудову державно-приватного партнерства
у сфері прав людини)» [682, с. 143]. При цьому саме держава має залишатись
основним гарантом прав людини, адже, хоча, як наголошує німецька вчена
К. Дроге, «можливості політичного контролю держави все зменшуються, вона
поки що є єдиним актором з усеохоплюючою відповідальністю за ефективний
захист прав людини; альтернативи цій моделі з порівнюваним рівнем захисту
до сьогодні не існує» [682, с. 143; 753, p. 391–392].
Отже, найяскравіше зв’язок між обов’язками та відповідальністю
держави простежується у сфері захисту прав людини, відповідальність за який
(захист) є прямим обов’язком демократичної правової держави, якою
проголошено, зокрема, й Україну. Як було зазначено в Декларації наради на
високому рівні Генеральної Асамблеї ООН з питання про верховенство права
на національному та міжнародному рівнях, «ми знову підтверджуємо урочисто
взяті нашими державами зобов’язання сприяти загальній повазі, дотримання й
захисту всіх прав людини та основоположних свобод для всіх. Універсальний
характер цих прав і свобод не підлягає ніякому сумніву. Ми наголошуємо на
обов’язку всіх держав, що витікає зі Статуту Організації Об’єднаних Націй
поважати права людини та основоположні свободи для всіх без будь-яких
відмінностей» [174].
Така правова доктрина юридичної відповідальності держави знайшла
своє втілення в конституційному праві України. Так, Конституція України
чітко нормативно закріпила принцип відповідальності держави перед людиною
за свою діяльність, який, на думку Конституційного Суду України,
проявляється передусім у конституційному визначенні обов’язків держави
(статті 3, 16, 22) [541]. Продовжуючи логіку своїх міркувань, Конституційний
Суд України прямо вказав: «Така відповідальність не зводиться лише до
політичної чи моральної відповідальності публічної влади перед суспільством,
а має певні ознаки юридичної відповідальності як застосування заходів
публічно-правового (в даному випадку – конституційно-правового або
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міжнародно-правового) характеру до держави та її органів за невиконання чи
неналежне виконання своїх обов’язків» [541]. Отже, Конституційний Суд
України прямо наголосив на юридичному характері відповідальності держави
перед людиною за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків, що
найперше має бути адресовано виконанню обов’язків держави в галузі
забезпечення й захисту прав людини.
Як засвідчує аналіз, такий конституційно-правовий підхід до тлумачення
інституту юридичної відповідальності держави цілковито вписується в
актуальну

парадигму

європейської

інтеграції

України.

Адже

остання

«ґрунтується, передусім, на універсальних принципах суверенітету держав,
демократії і верховенства права, захисту прав і свобод людини» [603, с. 7].
Стрімкі темпи європейської інтеграції своїм фундаментом мали спільні
традиції та цінності, ідеали та принципи, з-поміж яких, зокрема, права людини
посіли місце найвищої й універсальної правової цінності, фундуючи підвалини
розбудови спільного європейського політико-правового простору [603, с. 12].
Нині у практичному плані означені традиції й цінності втілюються шляхами
інституціоналізації, концептуального оновлення, понятійного забезпечення
процесів оновлення держави та права, забезпечення переходу держави та права
до якісно нового етапу свого існування, вирішення (зняття) суперечностей між
потребами розвитку суспільства та можливостями, заданими в межах
Основного Закону держави [706, с. 172]. Означені тенденції в Україні
унаочнилися й зміцнилися після підписання 27 червня 2014 року Угоди про
асоціацію України з Європейським Союзом, що започаткувало якісно новий
етап реформування національного законодавства України, зокрема у зв’язку з
поглибленою інтеграцією України до правової системи ЄС [434].
Цілком справедливо вважається, що європейська інтеграція невіддільна
від європейського правозахисного процесу [189], який набув нових вимірів і
форм після Другої світової війни й ознаменувався ухваленням низки важливих
правозахисних документів. Чільне місце з-поміж них по праву належить
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Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ухваленій
4 листопада 1950 року (далі – Конвенція). Саме вона позначила відхід
європейського співтовариства

від вузьких рамок

міжнародно-правових

зобов’язань і звуженого розуміння ролі та значення потенційного моніторингу
дотримання прав людини, що були до того часу вкрай обмежені через
непохитну презумпцію поваги до суверенітету кожної держави [422, с. 105].
Важливість цієї Конвенції підкреслюється тим, що держави, які її підписали,
несуть зобов’язання не лише тому, що визнають принципи, задекларовані в
Конвенції, а й у зв’язку з тим, що вони мають єдину систему правових норм,
спрямовану на забезпечення виконання й охорони цих принципів, а також з їх
спільною участю в організації, яка контролює виконання таких принципів [422,
с. 107].
Україна активно долучилася до цього процесу в останні роки, не лише
заснувавши й розбудувавши низку державних правозахисних інституцій,
тривалий час не відомих конституційній теорії та практиці України (зокрема
таких, як інститути омбудсмена, конституційного й адміністративного
судочинства, конституційної скарги тощо), але й шляхом визнання та
безпосереднього застосування положень зазначеної Конвенції органами
державної влади. Це, як відомо, стало суттєвим позитивним імпульсом у
формуванні національної моделі юридичної відповідальності держави за
порушення в галузі прав людини [616, с. 3].
До статті 49 Договору про Європейський Союз було включено
імперативну вимогу про те, що будь-яка європейська держава, яка прагне
набути повноправного членства в цьому політико-правовому утворенні, має
насамперед поважати засадничі принципи побудови ЄС, що передбачає, поряд
з іншими, принцип поваги до прав людини. Тож можна дійти висновку, що
дотримання прав людини перетворилося з імпліцитної (раніше закріпленої
лише в рішеннях ЄС) на експліцитну умову членства в ЄС [189, с. 21], а тому
існує потреба всебічного посилення та максимально чіткого закріплення на
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конституційному й профільно-галузевому законодавчому рівні інституту
юридичної відповідальності держави перед людиною [620, с. 131].
При цьому слід зазначити, що саме в умовах європейської інтеграції
народилися, були відпрацьовані (інституціоналізовані) й розвинуті найбільш
валідні

вітчизняному

(попередньому,

актуальному

й

перспективному)

конституційно-правовому досвідові міжнародні стандарти реалізації прав і
свобод людини та громадянина. За сучасних умов такі стандарти є важливим
нормативним елементом механізму юридичної відповідальності держави
передусім за належний стан реалізації прав, свобод і обов’язків людини та
громадянина. З іншого боку, в юридичній літературі можна зустріти і
твердження про те, що складовою таких стандартів є відповідальність держави
за порушення прав людини, поряд з якою розглядаються також напрями
розвитку й розширення сфери прав людини, а також напрями посилення
контрольного механізму за виконанням державами взятих на себе зобов’язань
у сфері прав людини [529]. Санкції за порушення таких стандартів, як вважає
П. Рабінович,

здебільшого

обов’язкових

приписів),

мають

або

ж

або
суто

політико-юридичний
політичний

(стосовно

(стосовно
приписів

рекомендаційних) характер. Утім, в усіх випадках обов’язок чи рекомендація
щодо їх дотримання і певна відповідальність за ухилення від цього
покладаються саме на держави [527, с. 22].
Стандарт зазвичай у спеціальній літературі розглядається як певний
еталон, з яким порівнюють інші однотипні, одновидові об’єкти, або як щось
установлене органами влади, звичаєм чи загальною згодою як модель, зразок,
засади, взірець – найчастіше як технічний або технікоправовий документ, де
для загального і постійного користування визначають постійні основи
діяльності або характерні риси виробів, процесів та послуг [527, с. 20]. Під
стандартом також розуміють ознаки певного явища, що встановлені
компетентним органом, звичаєм або за загальною згодою як модель чи
приклад. Термін «стандарт» (standard) утворює синонімічний ряд із поняттям
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«критерій»

(criterion),

яке

застосовується

щодо

будь-яких

ознак

(характеристик), що можуть використовуватись для перевірки якості певного
об’єкта, незалежно від того, сформульовані такі характеристики як правило або
принцип чи ні [391, с. 154].
У конституційно-правовій науці зазначені стандарти розглядають
найчастіше через призму чотирьох провідних підходів, які дещо по-різному
інтерпретують їх сутність: 1) це міжнародно-правові акти в галузі прав
людини, що охоплюють різнорідні норми, такі як правила міжнародних
договорів, резолюції міжнародних організацій, політичні домовленості,
міжнародні звичаї [30, с. 71; 382, с. 31]; 2) це закріплені в міжнародних актах та
інших міжнародних документах певні показники цих прав, до досягнення яких
заохочуються або ж зобов’язуються держави [525, с. 16; 641, с. 13–14]; 3) це
міжнародно-правові норми та принципи, що закріплюють стандартизовані
правила поведінки суб’єктів міжнародного права в тих чи інших сферах
міждержавного співробітництва [345, с. 360; 391, с. 154], або ж закріплені в
міжнародно-правових договорах, нормативно-правових актах

та

інших

міжнародних документах норми та принципи, що є взірцем для національного
права в галузі прав і свобод людини, відповідати якому мають прагнути всі
народи й держави та їх законодавчі акти про права людини [386, с. 238]; 4) це
системи певних моделей прав людини, що відображають основний зміст і
обсяг цих прав і визнаються європейським співтовариством [533, с. 69], або ж
засади, що регулюють коло вельми важливих суспільних відносин, що
становлять інтерес для держав – членів світового співтовариства або держав–
членів певної міжнародної регіональної організації [295, с. 100–103].
Очевидно, більш переконливим слід визнати поєднання нормативного та
аксіологічного підходів до тлумачення поняття «міжнародні стандарти
реалізації людських прав». Отже, на наш погляд, це певні принципи (засади),
що втілені в змістові міжнародно-правових актів і здійснюють юридичнорегулюючий, правозаохочувальний і правоорієнтуючий вплив на діяльність
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суверенних держав у галузі захисту прав людини, відступ від яких тягне за
собою настання юридичної відповідальності для таких держав. Вони також
виступають тим нормативним мінімумом, якому неухильно зобов’язані
слідувати (відповідати своєю практичною діяльністю) всі держави, що
визнають і застосовують відповідні міжнародні стандарти [603, с. 13].
Безумовно, відхилення держави від слідування такому «нормативному
мінімуму» має призводити до її відповідальності, форма, ступінь і порядок
настання якої знов-таки має передбачатись у відповідних міжнародноконвенційних

(тобто

визнаних

державами

–

учасницями

відповідних

міжнародних договорів у порядку їх юридичного самообмеження [195, с. 232;
367; 731, с. 125–128]) актах. Відповідно, утвердження таких стандартів і
цінностей, безумовно, спирається на інститут відповідальності держави перед
громадянином за свою діяльність [638, с. 42]. Це видається особливо
актуальним за умов трансформаційного періоду, в якому перебуває Україна,
що, зокрема, «характеризується нестабільністю, пов’язаною з необхідністю
ліквідації старих інститутів і створення на їх місці нових, ефективніших і
здатних відповідати вимогам сучасного глобалізованого світу» [722].
У

сучасній

взаємопов’язані

юридичній

процеси

науці

закономірно

конституціоналізації

відзначаються

міжнародного

права

як
та

інтернаціоналізації конституційного права, які безпосередньо відображають
об’єктивні закономірності світового конституційно-правового розвитку в
умовах

глобалізації

та

універсальної

й

регіональної

міждержавної

інтеграції [706, с. 173]. У цьому контексті, зважаючи на вагоме значення для
розвитку конституційного права саме міжнародно-правових стандартів
людських прав, слід вважати обґрунтованим висновок про те, що в чинному
механізмі взаємодії міжнародних стандартів реалізації прав людини з нормами
внутрішньодержавного (національного) права ключовою є імплементація цих
стандартів на рівні внутрішньодержавного права [141, с. 13]. Водночас,
ратифікуючи ті чи інші міжнародні договори щодо захисту прав людини,
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держава «бере на себе відповідні зобов’язання, реалізація яких тягне за собою
приведення усієї системи законодавства у відповідність до міжнародноправових стандартів» [71, с. 65]. Надалі така держава має забезпечувати
неухильне додержання таких зобов’язань, застосовуючи для цього весь
наявний інструментарій правових засобів.
Актуальність звернення до таких стандартів, у контексті нашого
дослідження,

зумовлена

тим,

що

вітчизняна

конституційна

доктрина

юридичної відповідальності держави за належне забезпечення і захист прав
людини ґрунтується передусім на положеннях статті 55 Конституції України,
яка, зокрема, надає кожному право після використання всіх національних
засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до
відповідних

міжнародних

судових

установ

чи

відповідних

органів

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна [541]. При
цьому з позиції de jure право на звернення до міжнародних правозахисних
інституцій – це юридично закріплена можливість особи звернутися за захистом
своїх порушених прав до міжнародної правозахисної установи, юрисдикція
якої визнана державою заявника. Натомість із позиції de facto таке право є
зобов’язанням держави сприяти своїми діями в реалізації прав особи та не
перешкоджати їй звернутися до міжнародних правозахисних установ у разі
порушення прав та свобод людини й утримуватися від перешкоджання
використанню зазначеного права [71, с. 185].
Отже, Конституція України чітко й однозначно визнає діяльність
міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій
як додаткових, що доповнюють національний юрисдикційний механізм
юридичної відповідальності держави та захисту прав людини: такі установи
«фактично є останнім можливим засобом правового захисту основних прав та
свобод людини і громадянина» [71, с. 3], а сам «інститут права на звернення до
міжнародних правозахисних інституцій є своєрідним каналом зв’язків особи,
держави та міжнародної правозахисної установи» [71, с. 186]. При цьому варто
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підтримати зроблений у вітчизняній юриспруденції висновок про те, що
«ратифікація суверенними державами міжнародних договорів з питань
визнання діяльності міжнародних судових інституцій передбачає формування
нового підходу до розуміння незалежності суду як засади організації судової
влади. Таким чинником має стати створення структури судової влади, яка
передбачатиме “продовження” судової влади окремих держав у формі
наддержавних судових установ, організацій, органів, причому як локального,
наприклад, європейського, так і глобального рівня» [234, с. 146–147].
У вітчизняній конституційно-правовій науці питання дослідження
юрисдикційного механізму юридичної відповідальності держави – як
національного, так і міжнародного – досі, як відомо, не набуло комплексного й
завершеного

характеру.

Перевага,

натомість,

у

вітчизняній

конституціоналістиці та в теорії прав людини здебільшого надається
дослідженням механізму забезпечення прав людини та громадянина. Адже
«забезпечення прав і свобод потребує, зокрема, законодавчого закріплення
механізмів (процедур), які створюють реальні можливості для здійснення
кожним громадянином прав і свобод» [548]. Натомість «відсутність таких
механізмів нівелює сутність конституційних прав і свобод, оскільки
призводить до того, що вони стають декларативними, а це є неприпустимим у
правовій державі» [543]. Поряд із цим питання забезпечення невідворотності
відповідальності держави за порушення конституційних прав людини
розглядається Конституційним Судом України в системному зв’язку з
механізмом захисту конституційних прав людини [549].
В юридичній науці під механізмом забезпечення прав людини та
громадянина найчастіше розуміють систему засобів і чинників, за допомогою
яких здійснюється реалізація прав і свобод особи та їх охорона відповідними
зобов’язаними суб’єктами державної влади, а в разі порушення – їх захист і
відновлення [389]; єдину систему взаємодіючих правових засобів, за
допомогою яких держава здійснює юридичний вплив на правовідносини між
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суб’єктами права з метою визнання, дотримання та реалізації основних прав
людини та громадянина [143, с. 197]; динамічний взаємозв’язок норм та
інститутів

конституційного

права,

які

характеризують

формальний

і

матеріальний зміст прав людини в їх взаємодії, а також установлюють базові
принципи організації та функціонування органів державної влади й місцевого
самоврядування щодо сприяння реалізації та захисту таких прав і свобод,
визначених конституцією та імплементованих у систему національного
законодавства нормами міжнародного права [115]. При цьому зазвичай такий
механізм розглядають у певному гносеологічному «відриві» від інституту
юридичної відповідальності держави, який, утім, становить, на нашу думку,
якраз ключовий правозабезпечувальний елемент згаданого механізму. А тому
інституційно-правовий

блок

механізму

забезпечення

прав

людини

та

громадянина часто розглядається поза інститутом такої відповідальності.
Водночас, виходячи з вищенаведених визначень і застосовуючи метод
часткової

екстраполяції,

під

міжнародним

механізмом

юридичної

відповідальності держави можна розуміти систему взаємодіючих міжнародноправових засобів і чинників (інструментів, інституцій, процедур), за
допомогою яких забезпечується реалізація юридичної відповідальності
держави та завдяки яким установлюються ключові, відправні, базові принципи
організації та функціонування органів державної влади у сфері сприяння
реалізації цієї відповідальності, визначені імплементованими до системи
національного законодавства нормами та принципами міжнародного права.
Такий механізм слід вважати субсидіарним щодо внутрішньодержавного
юрисдикційного механізму забезпечення реалізації юридичної відповідальності
держави. Проте така його роль аж ніяк не означає вторинності чи
другорядності власне міжнародного механізму юридичної відповідальності
держави загалом.
Звичайно
міжнародними

юридична

відповідальність

публічно-правовими

держави

нормами

та

регламентується
принципами
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взаємовідношення людини з публічними владами, сформульованими в
засадничих документах з прав людини. Через це в юридичній літературі
поступово

формується

уявлення

про

«наднаціональність»

юридичної

відповідальності держави, яка й дозволяє захистити права людини, які
виявляються порушеними, зокрема за допомогою звернення до створених
інститутів міжнародної юрисдикції [426, с. 9].
При цьому конституційна доктрина України визнає важливим, зокрема в
інституційному

та

нормативному

сенсах,

важливість

доповнення

внутрішньодержавного юрисдикційного механізму відповідальності держави
міжнародним елементом. Таке взаємодоповнення, зі свого боку має також
певне аксіолого-правове значення, оскільки є вагомим показником поступу
України до європейського політико-правового простору та правових цінностей.
У такому ракурсі варто погодитися з висловленою у вітчизняній юриспруденції
думкою про те, що «сучасний етап розвитку України, її прагнення приєднатися
до європейського співтовариства цивілізованих країн передусім щодо захисту
основних прав і свобод людини і громадянина, реалізується із застосуванням
інституту

юридичної

відповідальності

Української

держави,

зокрема

виконання зобов’язань держави за Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод» [109, с. 100]. З аксіолого-правового боку, правовою
доктриною також слушно визнається, що «Європейська конвенція про захист
прав людини і основоположних свобод закріплює найвищі цінності людства –
фундаментальні права й основоположні свободи людини, інтерпретовані
Європейським судом, які становлять ядро як наднаціонального, так і
національного права» [638, с. 4].
Роль і місце Конвенції в механізмі захисту прав людини досліджували як
вітчизняні

(М. Баймуратов,

М. Безсонова,

О. Буткевич,

Л. Гусейнов,

М. Дамірлі, В. Кампо, У. Коруц, І. Ліщина, В. Мармазов, П. Мартиненко,
В. Паліюк, П. Рабінович, Ю. Размєтаєва, В. Тацій, Г. Христова, Л. Цвігун,
С. Шевчук, І. Шуміло та ін.), так і зарубіжні вчені (А. Арнулл, І. Батлер,
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Е. Бредлі, Дж. де Бурка, Н. Варламова, Д. Гом’єн, M. Дженніс, О. Карпович,
P. Кей, С. Колівер, Дж. МакБрайд, С. Лаврисен, Ф. Манчіні, К. Маргарітіс,
Дж. Мердок, Х. Расмуссен, А. Росас, М. де Сальвіа, П. Свобода, Е. Стейн,
Дж. Уейлер та ін.). Проте у їхніх роботах увага акцентувалася переважно на
гуманітарно-правових і на міжнародно-правових аспектах проблематики.
Між тим, на наш погляд, не менш значимими та важливими є саме
конституційно-правові аспекти Конвенції, адже імплементація міжнародноправових стандартів прав людини, вміщених у ратифікованих міжнародноправових актах, передбачає відповідне вдосконалення актів передусім
конституційного законодавства та налагодження дієвого механізму прямого
застосування

означених

стандартів

у

правореалізаційній

діяльності

уповноважених органів державної влади. Повноцінна реалізація положень
Конвенції вважається вагомою «запорукою запобігання свавільним діям
органів державної влади і надання правам людини та основним свободам
реального змісту та надійних судових гарантій» [719, с. 156].
За умов глобалізації, як відомо, юридична відповідальність держав за все,
що відбувається у світі, різко зростає, що знайшло безпосереднє вираження в
конституціях більшості держав [706, с. 193]. У цьому зв’язку варто нагадати,
що Конституція України як акт вищої юридичної сили виражає, втілює,
закріплює певну формалізацію повноважень і відповідальності органів
публічної влади. Здійснення ефективного публічного врядування залежить від
його зворотних зв’язків із народом та визначення форми впливу народу на
управлінські

рішення

у

суспільстві.

Цілком

справедливо

доктриною

вважається, що конституційне право є провідною галуззю публічного права в
національній правовій системі [706, с. 82]. Однак, за посткласичним підходом,
як стверджує М. Савчин, конституційне право вже важко уявити винятково як
складову частину публічного права [596, с. 40]. Це співвідношення, на думку
науковця, скоріше, полягає в тому, що конституційне право за своїм обсягом
ширше публічного права (оскільки містить фундаментальні принципи, що
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стосуються і приватного права), однак воно глибоко не визначає, не регулює
низку

питань

публічного

права

(врядування,

фінансову

систему,

оподаткування, процесуальне право тощо). Зокрема, конституційне право
визначає ступінь легітимності втручання держави у приватну автономію,
встановлюючи межі такого втручання. На відміну від класичної, посткласична
концепція передбачає, що конституційне право виконує функцію узгодження,
збалансування приватних і публічних інтересів [596, с. 41]. У такому контексті,
як

видається,

роль

конституціоналізації

і

значення

положень

і

конституційного
вимог

права

Конвенції,

їх

полягає

в

належному

й

послідовному втіленні в конституційну практику діяльності органів державної
влади, передусім судових органів, а також у забезпеченні невідворотності
настання юридичної відповідальності держави в межах та у спосіб, що
визначені Конвенцією як складовою частиною національного права та іншими
законодавчими актами останнього.
Натомість і досі слабко відпрацьованими на практиці та недостатньо
повно й системно висвітленими в юридичній науці залишаються питання
науково-правової кваліфікації ролі та місця Конвенції в реалізації юридичної
відповідальності держави. І це при тому, що сама Конвенція (а точніше –
практика Європейського суду з прав людини з її застосування) акумулювала
кращий європейський конституційно-правовий досвід в галузі забезпечення
прав людини та встановила єдині європейські стандарти в цій галузі, які стали
здійснювати визначальний вплив на розвиток національних правових систем. Її
заслуга полягає також і в тому, що «основні права і свободи людини стали
визнаватися найвищими цінностями, її правові норми стали цементуючим
елементом у європейському праві в цілому» [168, с. 99–100]. Відтак, як
зазначає

відомий

учений-правник

М. де Сальвіа,

зокрема

в

системі

європейського права Конвенція виконує роль загальної інституціональної
норми та створює об’єктивні обов’язки, що перебувають під колективним
захистом [172, с. 56–57]. Водночас вона надає потужні додаткові імпульси для
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вдосконалення всередині держав, на які поширюється її юрисдикція,
національного юрисдикційного механізму захисту прав людини та реалізації
юридичної відповідальності держави, наділяючи при цьому громадянина
своєрідною «подвійною правовою безпекою, що створює абсолютно нову
парадигму правового статусу особистості» [253, с. 406–407]. А тому, очевидно,
правомірно розглядати Конвенцію і дещо ширше – як каталізатор розвитку
конституційного права країн Європи загалом [536, с. 6].
Вважаємо, що нині є всі підстави стверджувати про справедливість
наявних у науковій літературі міркувань з приводу того, що фундаментальні
праволюдинні й правозахисні стандарти, вироблені в ході реалізації положень
Конвенції, стосуються всіх галузей права, але найперше і найбільше –
передусім галузі національного конституційного права [173, с. 13]. Адже
«забезпечення права людини – це певний алгоритм побудови цілих галузей
права,

починаючи

від

конституційного

права,

включаючи

як

галузі

матеріального права, так і процесуального» [101, с. 93]. А, власне, специфічний
предмет регулювання Конвенції – основоположні права і свободи людини – і
зумовлює її значення як основного правового акта конституційного характеру,
оскільки всі сучасні демократичні конституції закріплюють основні права і
свободи людини та громадянина [168, с. 102].
Зі свого боку ЄС незмінно виходить із того, що Конвенція виступає
ключовим інструментом європейського конституційного публічного порядку,
що забезпечує захист окремих людей [748; 749; 752]. Відповідно до цього
Конвенція

слушно

правопорядку

в

розглядається
ЄС,

що

ще

й

складається

як

основа

шляхом

конституційного
позитивізації

та

конституціоналізації принципу верховенства прав і свобод людини [107, с. 52],
і як важливе джерело вітчизняного конституційного права [638, с. 58]. У
перспективі ж (певно, недалекій) Конвенція закономірно розглядатиметься і як
засаднича частина «майбутньої Європейської Конституції», що, як відомо,
поступово формується в рамках ЄС [746, p. 49; 755, s. 149].
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Відповідно, вищеозначені підходи до конституційно-правового значення
Конвенції зумовлюють актуальність і об’єктивну потребу науково-правового
аналізу

конституційно-правового

контексту

застосування

Конвенції

в

механізмі юридичної відповідальності Української держави.
Як відомо, у вітчизняній конституційно-правовій думці з-поміж
міжнародно-правових
юридичної

актів,

відповідальності

що

зумовлюють

Української

застосування
держави,

інституту

безпосередньо

першочергово названо Конвенцію про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року, яка 9 листопада 1995 року була підписана у м. Страсбурзі від
імені України, а 17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала
Конвенцію та протоколи до неї [500].
Згідно із законом про ратифікацію Конвенції та протоколів Україна
визнала всі зобов’язання, передбачені цими міжнародно-правовими актами,
зокрема дію на своїй території статті 46 Конвенції щодо визнання
обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикції Європейського
суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування
Конвенції. Окрім того, в силу зазначеного закону Україна зобов’язалася
виконувати рішення Суду у будь-якій справі, в якій вона є стороною» [500].
Конвенція також розкриває матеріально- й процесуально-правові
особливості притягнення Української держави до юридичної відповідальності
за порушення в галузі прав людини, зобов’язуючи держави – сторони
Конвенції дотримуватися прав і основоположних свобод людини, що
гарантовані як самою Конвенцією, так і протоколами до неї (протоколи № 1, 4,
6, 7, 12 і 13), згода на обов’язковість яких надана державами – сторонами
Конвенції. Так, відповідно до статті 1 Конвенції «Високі Договірні Сторони
гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи,
визначені в розділі I цієї Конвенції» [267]. З цієї норми, на думку А. Абашидзе
та К. Алісієвич, випливають такі положення: 1) учасниками Конвенції можуть
бути лише держави; 2) держави, які ратифікували Конвенцію, взяли на себе
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зобов’язання забезпечити певні права і свободи; при цьому термін
«забезпечити» означає визнання, дотримання, забезпечення реалізації й
ефективний захист відповідних прав і свобод; 3) Конвенція встановлює не
взаємні обов’язки між її державами-учасницями, а певний стандарт у сфері
прав

і

свобод

людини,

який

ці

держави

зобов’язані

гарантувати;

4) встановлений Конвенцією каталог прав і свобод гарантується кожному, хто
(що) перебуває під юрисдикцією держав – учасниць Конвенції; при цьому
термін «кожен» включає в себе не лише фізичних осіб, а й неурядові
організації, незалежно від наявності чи відсутності у них статусу юридичної
особи; 5) держава забезпечує права та свободи, закріплені в Конвенції, лише у
межах своєї територіальної юрисдикції, проте, відповідно до пункту 1 статті 56
Конвенції, будь-яка держава може при ратифікації або будь-коли після цього
заявити про те, що дія Конвенції поширюється, з урахуванням пункту 4 цієї
статті, на всі чи деякі з територій, за міжнародні відносини яких вона є
відповідальною; у деяких ситуаціях у поняття території, що знаходяться під
юрисдикцією держави, входить і територія, яка фактично контролюється
державою; 6) держава забезпечує лише ті права та свободи, які перелічені в
розділі I «Права і свободи»; при цьому каталог прав, що гарантуються, був
істотно розширений за допомогою протоколів до Конвенції, які доповнили
встановлений Конвенцією перелік правом на захист власності, правом на
освіту та багатьма іншими; протоколи є невід’ємною частиною Конвенції,
проте ратифікація Конвенції не означає автоматичну ратифікацію державою
всіх чинних протоколів, тому для кожної держави каталог прав і свобод,
закріплений у розділі I Конвенції, доповнюється певними правами та
свободами [1]. Зазначені положення вказують на те, що Конвенція є ключовим
правовим документом, який послідовно продовжує гуманістичні ідеї та
традиції, утверджуючи неухильні обов’язки держав, «незалежно від їх
політичних, економічних і культурних систем, заохочувати і захищати права
людини й основні свободи» [515, с. 14]. Тож пов’язаність зазначеними
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регіональними стандартами прав людини є основною вимогою та водночас
передумовою встановлення й реалізації юридичної відповідальності держав –
учасниць Конвенції.
У цьому контексті Конвенція уможливлює звернення громадян України,
після використання ними всіх національних засобів правового захисту, за
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ,
зокрема безпосередньо до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).
Таке їх право підтверджується статтею 34 Конвенції, якою встановлено, що
ЄСПЛ «може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або
групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих
Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до
неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним
чином ефективному здійсненню цього права» [267].
Утім,

за

справедливим

зауваженням

І. Лукашука,

«здійснення

міжнародно-правових норм є, як правило, набагато більш складним і
відповідальним завданням, ніж їх прийняття» [335, с. 10]. З цього погляду дуже
важливим є те, що юридичний зміст основних принципів міжнародного права
закріплює обов’язок кожної держави виконувати свої міжнародно-правові
зобов’язання, а засоби реалізації цих зобов’язань визначаються національним
правом, якщо інше не випливає з міжнародно-правової норми. Цьому сприяє
офіційне визнання в міжнародному праві засадничого для юриспруденції
принципу рacta sunt servanda (з лат. – «договорів слід дотримуватися»). Так, у
статті 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року
закріплено правило, за яким кожен чинний договір є обов’язковим для його
учасників і має добросовісно виконуватись. При цьому у статті 27 Віденської
конвенції про право міжнародних договорів додатково закріплено і принцип
добросовісного

виконання

державою

своїх

міжнародних

зобов’язань.

Відповідно до цієї норми держава-учасниця не може посилатися на положення
свого внутрішнього права для виправдання невиконання нею міжнародного
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договору [128]. Звісно, що поряд із цим «українська влада має вжити всеосяжні
та систематичні заходи. Здійснення відповідної політики потребує вироблення
цілісної національної стратегії та плану дій щодо її реалізації» [679, с. 21].
Як відомо, Закон України «Про міжнародні договори України»
встановлює порядок укладання, виконання та припинення дії міжнародних
договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів,
здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики нашої країни,
закріплених у Конституції та законодавстві України. Згідно зі статтею 2 цього
Закону міжнародний договір України – це «укладений у письмовій формі з
іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який
регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в
одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно від його
конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол
тощо)» [487].
Відповідно до статті 9 Конституції України «чинні міжнародні договори,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного

законодавства

України»

[284].

На

думку

фахівців,

проголошення у статті 9 Конституції України чинних міжнародних договорів
України (згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України)
частиною

національного

законодавства

і,

відповідно,

можливість

їх

застосування в Україні означає, що для врегулювання конституційно-правових
відносин договірна форма є припустимою та можливою, оскільки в
міжнародних договорах містяться норми, що регулюють найчастіше саме
конституційно-правові відносини [184, с. 380]. Отже, Конвенція про захист
прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї набули статусу
органічної частини національного законодавства й зафіксували прагнення
України до входження у європейський політико-правовий простір.
При цьому ми не поділяємо позицію окремих вітчизняних учених, які
спробували надмірно піднести Конвенцію в системі законодавчих актів
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України, зокрема надавши їй перевагу перед Конституцією України [421, с. 10;
588, с. 34]. Така позиція вочевидь суперечить принципові верховенства
Конституції України (частина друга статті 8 Основного Закону України) та
перекручує конституційно встановлену ієрархію нормативних актів. Натомість
більш зваженою та ближчою до істини видається позиція П. Мартиненка, який,
закликаючи не перебільшувати місце Конвенції в ієрархічному ряду
нормативних актів як Європейського Союзу, так і України, відзначав: «За
своєю юридичною природою Конвенція … для держав-учасниць не є ні
договором про уніфікацію норм їх національного права у сфері прав людини,
ні “загальноєвропейською” конституційною нормою цієї сфери. Ця Конвенція
– юридична форма їх міжнародного регіонального співробітництва у сфері
прав людини … це вищий рівень юридико-нормативного узагальнення
індивідуальної свободи, що базується на системі регіонального міжнародного
захисту» [356, с. 67]. До цієї позиції приєднується Р. Авдюгін, зауважуючи, що
«Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод є основою
міжнародно-правових засобів забезпечення прав і свобод людини в Україні» [3,
с. 417]. Оцінюючи місце Конвенції в системі ієрархії джерел конституційного
права України, С. Степанова слушно зазначає, що особливе місце Конвенції
зумовлюється наявністю особливого контрольного механізму її забезпечення
[638, с. 67]. При цьому справжня цінність Конвенції, як вважає французький
учений К. Васак, визначається все ж не так самим каталогом передбачених у
ній прав, як дієвим міжнародним механізмом, який функціонує поза
національними державами, дозволяючи притягувати їх до відповідальності, і
«виражає цінності всього людства» [763, p. 32].
Конвенція, безумовно, заклала «основи становлення в Україні якісно
нової системи конституційних прав і свобод людини та їх гарантій, що
позитивно вплинуло на демократизацію діяльності українських судів,
правоохоронних органів, усіх органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб» [319, с. 46]. Водночас її
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прийняття та застосування позначили якісно новий етап інституціоналізації
юридичної відповідальності Української держави за стан справ у галузі прав
людини – як перед громадянським суспільством усередині країни, так і перед
міжнародним співтовариством, яке проголосило й інституціоналізувало
ключові стандарти захисту людських прав у змістові цієї Конвенції.
Водночас Конвенція набула статусу невід’ємної складової механізму
реалізації прав людини в Україні, під яким розуміють сукупність правових
норм і принципів, що закріплюють і визначають права і свободи людини,
зобов’язання держав зі здійснення цих прав і свобод, а також безпосередній
захист порушених прав і механізми контролю за виконанням зобов’язань
держав у галузі захисту прав людини, зокрема й міжнародних [16, с. 52; 17,
с. 27]. Як така, Конвенція спрямована на попередження випадків триваючих
порушень прав людини (превентивна функція), відновлення прав людини та
компенсацію завданих збитків (компенсаторна функція), сприяння покаранню
винних осіб (каральна функція), забезпечення можливостей звернення особи до
міжнародних судових установ за захистом порушеного державою права
(правозахисна функція), забезпечення притягнення держав до відповідальності
в разі виявлення з боку публічних властей та їх посадових осіб діянь чи рішень,
що порушують права людини (функція відповідальності або санкційна
функція), а також на те, щоб стимулювати держави вдосконалювати
національні гарантії прав і свобод людини так, щоб у громадян не було
приводів звертатися до ЄСПЛ із позовами проти своєї держави [519, с. 68]
(правостимулювальна функція).
Як видно, Конвенція, загалом відіграючи вагому роль у правозахисному
механізмі в галузі прав людини, обумовлює додаткові можливості для людини
та громадянина щодо захисту своїх прав і свобод перед державою, зокрема що
стосується забезпечення можливостей для певного міжнародного контролю у
сфері

функціонування

інституту

юридичної

відповідальності

держави,

найперше – в галузі забезпечення прав людини. При цьому окреслене вище
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значення Конвенції не є фактором, що якось применшує (обмежує, вражає)
суверенітет держав, адже носій суверенітету попередньо погодився на
добровільне виконання Конвенції та ухвалених на її виконання рішень
ЄСПЛ [302, с. 138].
Разом

із

тим

така

роль

Конвенції

чітко

засвідчує

наявність

загальновизнаного й авторитетного в Європі механізму, що дозволяє
проблематику прав людини та юридичної відповідальності держав за їх
забезпечення й дотримання піднести на міжнародно-правовий рівень,
інституціоналізуючи наднаціональні механізми відповідальності держави в
означеній сфері. Як зауважують В. Верещетін та Р. Мюлерсон, громадянин
правової держави може вимагати, щоб усі державні органи дотримувалися
добровільно прийнятих міжнародних зобов’язань, які безпосередньо зачіпають
інтереси особи [764, p. 291]. Так, в одному зі своїх перших рішень Європейська
комісія з прав людини4 зазначала, що «зобов’язання згідно з Конвенцією
фактично мають об’єктивну природу, оскільки їх метою є не взаємна уступка
державами-учасниками своїх прав та обов’язків з метою забезпечення певних
загальних інтересів, а створення нового публічного порядку», внаслідок чого
виникають не стільки суб’єктивні та взаємні права для держав, скільки
обов’язок захищати основні права людей від їх порушення державамиучасниками [339]. Дещо пізніше ЄСПЛ вніс уточнення в цю тезу, зазначивши,
що «на відміну від класичних міжнародних угод Конвенція містить окрім
звичайних

двосторонніх

зобов’язань

також

і

універсальні

об’єктивні

зобов’язання» [339].
Тож цілком слушно, як зазначають П. Рабінович та М. Хавронюк, що в
цій сфері на держав покладається юридична відповідальність, яка, зокрема,
«може використовуватися громадянами, їх об’єднаннями як загальна підстава
для критики держави, висування претензій до державної політики в галузі прав
людини, для скарг до міжнародних інстанцій із приводу недотримання
4

Установа, яка в 1995–1998 роках змаймалася первісним розглядом скарг на порушення
Конвенції
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державою прав людини, на відсутність або недостатність пропонованих
гарантій тощо» [528, с. 96]. Цій відповідальності кореспондують відповідні
обов’язки держави стосовно прав особистості як складові конституційного
ідеалу сучасної держави [731, с. 57]. Так, Б. Конфорті вказує, що державаучасниця чітко зобов’язана в межах Конвенції або безпосередньо утримуватися
від порушення права людини, або запобігати порушенню такого права з боку
інших осіб [750, p. 130]. При цьому, як зазначив ЄСПЛ у справі «Assanidze v.
Georgia» (2004 р.), Конвенція вимагає від вищих органів влади не лише
поважати права та свободи. З метою гарантування користування цими правами
та свободами такі органи мають запобігти порушенням прав людини з боку
підлеглих їм органів і установ або вжити ефективних заходів реагування на
такі порушення. Водночас центральні органи влади мають обов’язок вимагати
від своїх підлеглих дотримання вимог Конвенції і не можуть «сховатися» за
своєю неспроможністю це забезпечити [682, с. 120].
Науковці вказують, що держава може бути відповідальною навіть у тих
випадках, коли безпосереднім порушником виступає фізична або юридична
особа. Зобов’язання держави в цьому контексті вимагають, аби закон
належним чином захищав гарантовані права, а також щоб був забезпечений
ефективний засіб правового захисту у випадку вчинення порушення приватною
особою [765, p. 216; 682, с. 121]. Утім, навіть тут ЄСПЛ зазначив, що він не
вважає за доцільне (а тим більше за необхідне) розробляти загальну теорію
щодо того, наскільки гарантії Конвенції мають поширюватися на взаємини між
приватними особами. На думку Г. Христової, такий підхід ЄСПЛ відтворює
ідею непрямої «горизонтальної дії» Конвенції, тобто забезпечує можливість її
застосування до відносин між приватними особами, але в контексті
відповідальності

держави

за

запобігання

порушенням

її

вимог

або

встановлення та покарання винних осіб [682, с. 121].
Утвердженню

на

міжнародно-правовому

рівні

юридичної

відповідальності держави за стан прав людини, з точки зору С. Шевчука,
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«сприяє і суцільна юридизація суспільного життя та вирішення усіх важливих
суспільних питань у межах юридичного процесу. Тобто класична ліберальна
ідея про те, що негативним правам кореспондує негативний обов’язок держави
не заважати в їх реалізації, модифікується позитивним обов’язком держави
щодо їх належної реалізації та гарантії» [717, с. 57]. Особливо ж актуальною
тенденція юридизації суспільного життя, яка впливає на інституціоналізацію та
розширення рамок відповідальності держави у сфері прав людини, стає за умов
конституціоналізації людських прав, що набуває глобального виміру. Так,
Л. Лаврисен зазначає з цього приводу: «Хоча питання про точні межі
відповідальності держав, можливо, й не було актуальним у минулому, оскільки
більшість справ стосувалися грубих порушень прав людини, у яких
відповідальність держави була очевидною, потреба таких чітких критеріїв
розмежування відповідальності держави стане більш актуальною, якщо Суд
вирішить рухатися назустріч повній “конституціоналізації” усіх сфер людської
діяльності» [756, p. 115; 682, с. 122].
Цій меті слугує й змістове наповнення норм Конвенції та Протоколів до
неї, що їх традиційно поділяють на три основні види: матеріальні, організаційні
та процесуальні [638, с. 62]. Матеріальні норми містяться переважно в розділі І
Конвенції та протоколах № 1, 4, 6, 7, 12, 13 до неї, де встановлюється перелік
гарантованих прав і свобод людини. У розділі І закріплено такі права та
свободи: право на життя (стаття 2); заборона катування (стаття 3); заборона
рабства та примусової праці (стаття 4); право на свободу та особисту
недоторканність (стаття 5); право на справедливий судовий розгляд (стаття 6);
заборона зворотної дії кримінального закону (стаття 7); право на повагу до
приватного та сімейного життя (стаття 8); свобода думки, совісті та
віросповідання (стаття 9); свобода вираження поглядів (стаття 10); свобода
зібрань та об’єднань (стаття 11); право на шлюб (стаття 12); право на
ефективний засіб захисту (стаття 13); заборона дискримінації при користуванні
правами та свободами, визначеними в Конвенції (стаття 14). Перший Протокол

204
до Конвенції поширив міжнародно-правові гарантії захисту на такі права:
стаття 1 – право власності; стаття 2 – право на освіту; стаття 3 – право на вільні
вибори. Протокол № 4 закріпив такі положення: стаття 1 – заборона ув’язнення
за борги; стаття 2 – свобода пересування; стаття 3 – заборона вислання
громадянина; стаття 4 – заборона колективного вислання іноземців. Протокол
№ 6 зобов’язує держави-учасниці скасувати смертну кару, крім смертної кари
за діяння, вчинені під час війни або неминучої загрози війни (статті 1, 2).
Протокол № 7 містить такі права та свободи: стаття 1 – процесуальні гарантії,
які стосуються вислання іноземців; стаття 2 – право на оскарження у
кримінальних справах; стаття 3 – відшкодування в разі незаконного
засудження; стаття 4 – право не бути покараним або притягнутим до суду двічі;
стаття 5 – рівноправність кожного з подружжя. Протокол № 12 до Конвенції
встановлює загальну заборону дискримінації (стаття 1). Протоколом № 13
передбачено скасування смертної кари за будь-яких обставин [638, с. 62–63].
Кожне з означених Конвенцією прав людини і основоположних свобод
обумовлює матеріальну та процесуальну юридичну відповідальність держави
за їх належний захист і забезпечення їх здійснення, що вказує на
багатовимірність такої відповідальності. При цьому на її реалізацію мають
бути спрямовані зусилля не лише судових, але також законодавчих та
виконавчих органів влади кожної держави-учасниці Конвенції. Водночас
жоден нормативно-правовий акт, ухвалений у розвиток положень Конвенції в
Україні та інших державах – учасницях Ради Європи, не може суперечити
відповідним статтям Конвенції [319, с. 45].
Утім, все ж ключовою новацією Конвенції, що безпосередньо стосується
інституціоналізації

міжнародно-правового

механізму

юридичної

відповідальності держав, стало закріплення в ній «… права громадянина
звертатися зі скаргою на свій власний уряд до міжнародного суддівського
форуму»,

як

справедливо

зазначив

відомий

юрист-міжнародник

Д. Фіцморіс [419, с. 93]. Тож Законом «Про ратифікацію Конвенції про захист
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прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та
протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» [500] Україна визнала юрисдикцію
ЄСПЛ як ключової міжнародної установи, відповідальної за контроль за
правильним застосуванням положень Конвенції та застосування інституту
юридичної відповідальності держави в галузі прав людини, охоплюваних
регулятивною дією Конвенції. Такий статус ЄСПЛ прямо обумовлений
Конвенцією, відповідно до статті 19 якої він вважається відповідальним за
забезпечення гарантії виконання державами своїх зобов’язань [267]. Адже саме
ЄСПЛ: 1) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією, може
розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав;
2) функціонує на постійній основі з метою забезпечення виконання договірними
сторонами зобов’язань, узятих за Конвенцією; 3) має юрисдикцію, визнану
обов’язковою всіма державами-учасницями, яка поширюється на всі спори, що
пов’язані із застосуванням і тлумаченням норм Конвенції та протоколів до неї в
національних правових системах. При цьому безпосередньо Конвенцією
регулюється порядок створення, компетенція та регламентація діяльності ЄСПЛ
та його повноваження (розділ II статті 19–51 Конвенції) [267; 637, с. 143].
ЄСПЛ, цей, за словами І. Ліщини, «головний європейський правозахисний
орган», має головну перевагу перед іншими правозахисними організаціями, яка
полягає в тому, що, на відміну від них, його рішення є обов’язковими для
виконання державами, які приєдналися до Конвенції [329, с. 9].
Для забезпечення дотримання зобов’язань, прийнятих на себе державами
за Конвенцією та протоколами до неї, ЄСПЛ наділений такою компетенцією:
розглядати скарги на порушення прав і свобод людини, гарантованих
відповідно до Конвенції та протоколами до неї; тлумачити й застосувати
положення Конвенції та протоколів до неї; готувати консультативні висновки
за запитом Комітету міністрів Ради Європи. До компетенції ЄСПЛ входить
розгляд питань двох категорій – міждержавних справ (стаття 33 Конвенції) та
індивідуальних скарг (стаття 34 Конвенції) [267].
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Характерно, що переважна більшість звернень, що надходять до ЄСПЛ, –
це індивідуальні скарги, що направляються приватними особами або групами
приватних осіб [730, с. 50]. Подання індивідуальних заяв та їх розгляд ЄСПЛ
«завжди викликає потужний політичний резонанс й акцентує увагу на
системних порушеннях прав людини в державі-відповідачі. Завдяки праву
подачі індивідуальних скарг заявникам надано статус суб’єктів у міжнародноправовій сфері, що суттєво відрізняє Конвенцію про захист прав людини і
основоположних

свобод

від

інших

універсальних

та

регіональних

інструментів» [71, с. 186].
У спеціальній літературі акцентувалося на тому, що ЄСПЛ є
міжнародним судом, самостійним підвидом міжнародних судових установ,
унікальність якого полягає в тому, що це – перший міжнародний суд, який
суміщає розгляд правових спорів між людиною і державою та функцію
контролю за виконанням власних рішень державами-учасницями [698, с. 11–
12]. Тож, як випливає зі специфіки правового статусу ЄСПЛ, це міжнародний
(наддержавний) юрисдикційний орган, який застосовує заходи з правової
охорони Конвенції та передбачених нею конвенційних прав і основоположних
свобод людини, забезпечуючи ці права та свободи юридичним захистом,
зокрема і застосуванням заходів юридичної відповідальності до держави, яка
допустила порушення вимог Конвенції. Відповідно до пункту 1 статті 46
Конвенції Договірні сторони зобов’язуються виконувати остаточні рішення
ЄСПЛ у будь-яких справах, у яких вони є сторонами [267]. Таким чином ЄСПЛ
як наднаціональний судовий орган захисту прав і свобод людини змушує
держави-учасниці нести міжнародно-правову відповідальність – навіть якщо
оскарження тих чи інших дій або рішень публічних властей цієї держави
ініційоване приватною особою. Таке правило прямо випливає із загального
принципу, покладеного в основу права міжнародної відповідальності держав
(стаття 1 Проєкту статей про відповідальність держав за міжнароднопротиправні діяння), згідно з яким будь-яке діяння держави, яке порушує
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прийняті державою на себе міжнародно-правові зобов’язання, тягне за собою
міжнародно-правову відповідальність [426, с. 10; 418].
Тож поряд із численними правовими позиціями щодо змістового
наповнення та процедурних гарантій конкретних прав і свобод, у практиці
Суду поступово сформувалися доктринальні підходи, які мають «наскрізний»
характер [682, с. 113–114] і застосовуються Судом при захистові зазначених
прав і свобод та при застосуванні заходів відповідальності держав, винних у
допущених порушеннях людських прав. При цьому юридична відповідальність
держави у сфері захисту прав людини та основоположних свобод реалізується
через виконання нею численних обов’язків, конкретизованих у практиці
ЄСПЛ.

Так,

у

сфері

роз’яснення

специфіки

інституту

юридичної

відповідальності держави ЄСПЛ указав на обов’язки держав уживати таких
конкретних заходів, як, наприклад: розслідування вбивств; захист від поганого
(жорстокого) поводження найбільш уразливих щодо нього осіб, забезпечення
негайного

пояснення

затриманим

причин

їх

затримання

чи

арешту;

забезпечення особі, яка не має достатніх коштів для оплати юридичної
допомоги, захисника, можливості одержувати таку допомогу безоплатно, коли
цього вимагають інтереси правосуддя; забезпечення юридичного визнання
нової статі, набутої транссексуалами після успішної операції зі зміни статі;
захист засобів масової інформації від незаконного втручання в реалізацію
свободи самовираження; забезпечення належного медичного лікування;
зобов’язання криміналізувати певні дії з метою захисту осіб; попереджати про
небезпечну для життя ситуацію тощо [682, с. 125].
При цьому, керуючись принципом верховенства права як визначальним
для інституту юридичної відповідальності держави, ЄСПЛ ухвалив доктрину
«меж свободи розсуду» («margin of appreciation»), яка передбачає, зокрема,
тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з
урахуванням традицій відповідної держави, аби в процесі національної
імплементації брались до уваги певні національні, історичні, культурні
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особливості держави [302, с. 137–155; 527, с. 23; 665; 727]. За цією доктриною,
держава володіє правом вибору різних способів, які повинні бути застосовані з
метою ефективного здійснення прав особи або для того, щоб уникнути
свавільної дискримінації. При цьому обсяг вибору держави може відрізнятися
залежно від різних чинників, насамперед, предмета і підстав справи: “межі
розсуду” є широкими переважно у справах щодо питань політичної організації,
економіки, соціальної моралі, які характеризують демократичне суспільство у
державі. Не зважаючи на те, є межі розсуду широкими чи ні, вибір держави
може бути підданий оцінці з боку ЄСПЛ, оскільки останньому належать
повноваження щодо розгляду всіх питань, пов’язаних із застосуванням і
тлумаченням Конвенції. Не підміняючи компетентні національні органи
державної влади, ЄСПЛ лише здійснює завдання з перегляду оскаржуваних
рішень національних органів, прийнятих ними під час здійснення дискреційних
повноважень [21, с. 176–177; 302, с. 144]. Зокрема, як зауважив ЄСПЛ у
рішенні у справі «Sunday Times v. the United Kingdom» (1979 р.), «основна мета
Конвенції полягає у тому, аби встановити певні міжнародні стандарти, котрих
повинні дотримуватися Договірні Держави в їхніх взаємовідносинах із
особами, що перебувають під їх юрисдикцією … Це не означає вимоги
абсолютної одноманітності … Договірні Держави залишаються вільними у
виборі засобів, які вони вважають належними, а Європейський Суд не може
забувати про особливості їх матеріального і процесуального права» [524,
с. 144].
Водночас
європейським

свобода
контролем,

розсуду

не

є

здійснюваним

безмежною:
ЄСПЛ,

вона

який

лімітується

уповноважений

ухвалювати рішення з питань відповідності дій держав положенням Конвенції.
При цьому такий контроль поширюється на законодавство, а також на
правозастосовчі рішення, зокрема й ухвалюванні незалежними національними
судами. У процесі цього контролю ЄСПЛ не обмежується встановленням того,
чи діяла держава під час здійснення своїх повноважень розумно та
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добросовісно. Навіть коли вона діяла саме так, вона залишається під контролем
ЄСПЛ стосовно відповідності її дій зобов’язанням, що випливають із положень
Конвенції [107, с. 55].
Із цими підходами тісно пов’язана обстоювана ЄСПЛ так звана доктрина
«четвертої інстанції», згідно з якою ЄСПЛ не оцінює фактичні обставини, які
зумовили ухвалення національними судами тих чи тих конкретних рішень.
Інакше ЄСПЛ діяв би в якості суду четвертої (надкасаційної) інстанції, що
було б нехтуванням обмеженнями, що накладаються на його діяльність
нормами Конвенції [107, с. 54]. Тим самим і діяльність ЄСПЛ має
«обмежений» характер.
Щоправда, останнім часом у спеціальній літературі фахівці дедалі
наполегливіше наголошують на тому, що практика ЄСПЛ свідчить про
тенденцію до перевищення ним своїх інтерпретаційних повноважень, зокрема
шляхом формування надзвичайно широкої практики стосовно зобов’язань
держави. Такі оцінки безпосередньо підводять юридичну думку до осмислення
проблематики судового активізму та конкретизації його меж у діяльності
ЄСПЛ [682, с. 129]. Із судовим активізмом ЄСПЛ пов’язані й два
фундаментальні питання, зокрема застосування до зобов’язань держави тесту
пропорційності та доктрини свободи розсуду, з якими неодмінно стикається
ЄСПЛ у своїй практиці [682, с. 130]. Поряд із цим констатується, що ЄСПЛ не
має підміняти собою національні органи, як судові, так і контролюючі, та що
держави мають піклуватися про ефективні національні механізми захисту прав
людини [181, с. 181]. Відповідно до параграфа 4 Інтерлакенської декларації 19
лютого 2010 року визначено, що конвенційні механізми повинні бути
субсидіарними до національних механізмів захисту людських прав [227; 761].
Тим самим від національних держав – учасниць Конвенції вимагається
належно функціонуючих національних судових систем, орієнтованих на
регіональні стандарти захисту прав і свобод людини [114, с. 63–64]. Тенденції
останнього часу лише посилили увагу до практики ЄСПЛ та формування

210
юридичної бази для ефективного впровадження конвенційних стандартів у
національний

порядок

з

урахуванням

принципу

субсидіарності

та

відповідальності держави за гарантування кожному, хто перебуває під її
юрисдикцією, основоположних прав і свобод [302, с. 158].
У сенсі практичної реалізації юридичної відповідальності держави у
сфері застосування положень Конвенції має місце спеціальна процедура
імплементації рішень ЄСПЛ, забезпечена дією Закону України «Про виконання
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [638,
с. 66]. Цей Закон, ухвалений ще в 2006 році, регулює відносини, що виникають
у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення ЄСПЛ у справах проти
України; з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї; з
упровадженням в українське судочинство та адміністративну практику
європейських стандартів прав людини; зі створенням передумов для
зменшення кількості заяв до ЄСПЛ проти України [464]. У контексті
реальності юридичної відповідальності держави у сфері застосування
положень Конвенції важливим є здійснюваний ЄСПЛ постійний контроль за
державно-правовою

інституціоналізацією

ключових

морально-політичних

цінностей та ідеалів, які вважаються нині спільною спадщиною ЄС (повага до
гідності людської особи, індивідуальна свобода, ідеологічний плюралізм,
верховенство права, юридична визначеність, загальна правова рівність,
домірність та ін.) [530, с. 171].
Загалом Закон детально регламентує відносини щодо виконання
державними органами України конкретних рішень ЄСПЛ щодо України,
винесених на користь певних фізичних та/або юридичних осіб або груп осіб
(стягувачів). Крім того, Закон створив загальні юридичні умови для
найширшого застосування Конвенції та практики ЄСПЛ національними
судами. Зокрема, згідно зі статтею 17 цього Закону «суди застосовують при
розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права» [464]. Так, на
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виконання зазначеної статті Закону Постановою Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної
особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» № 1 від
27 лютого 2009 року було вказано: «… суди … повинні застосовувати
Конвенцію … та рішення Європейського суду … як джерело права …» [508]. У
Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у
цивільній справі» № 14 від 18 грудня 2009 року також було зазначено, що у
мотивувальній частині кожного рішення у разі необхідності мають бути
посилання на Конвенцію та рішення Європейського суду з прав людини, які
згідно із Законом України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV … є джерелом
права та підлягають застосуванню в даній справі» [507].
Закон України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» зафіксував систему інституційних та
процедурних механізмів виконання рішень ЄСПЛ, а також запобігання новим
порушенням Конвенції [319, с. 47], увібравши в себе всі сучасні напрацювання
Ради Європи, спрямовані на всебічне вирішення питань виконання державамичленами рішень ЄСПЛ. Законом також запроваджено механізм взаємодії
органів державної влади у процесі виконання рішень ЄСПЛ та визначено дії
органів і посадових осіб, відповідальних за вжиття заходів індивідуального та
загального характеру [637, с. 146–147].
Відповідно до статті 2 цього Закону рішення ЄСПЛ «є обов’язковими для
виконання Україною»; порядок їх виконання «визначається цим Законом,
Законом України “Про виконавче провадження”, іншими нормативноправовими актами з урахуванням особливостей, що передбачені цим
Законом» [464]. Виконання рішень ЄСПЛ є специфічним правовим інститутом,
який характеризується наявністю складного механізму реалізації, а також
відбиває на собі особливість правового статусу самої судової установи.
Рішення ЄСПЛ мають класичні ознаки судового рішення, але природа
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обов’язковості їх виконання випливає з міжнародно-правових зобов’язань,
узятих на себе Україною внаслідок приєднання до Конвенції [290, с. 158].
Зазначені вище положення Закону корелюють із правовими позиціями
Конституційного Суду України, відповідно до яких «обов’язкове виконання
судового рішення є необхідною умовою реалізації конституційного права
кожного на судовий захист, тому держава не може ухилятися від виконання
свого позитивного обов’язку щодо забезпечення виконання судового рішення
задля реального захисту та відновлення захищених судом прав і свобод,
законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави.
Позитивний обов’язок держави щодо забезпечення виконання судового
рішення передбачає створення належних національних організаційно-правових
механізмів реалізації права на виконання судового рішення, здатних
гарантувати здійснення цього права та обов’язковість судових рішень, які
набрали законної сили, що неможливо без їх повного та своєчасного
виконання …

Невиконання

державою

позитивного

обов’язку

щодо

забезпечення функціонування запроваджуваної нею системи виконання
судових рішень призводить до обмеження конституційного права на судовий
захист та нівелює його сутність» [540].
У вузькому розумінні під виконанням рішення ЄСПЛ розуміється
виплата

справедливої

компенсації

стягувачеві,

вжиття

державою

індивідуальних заходів, спрямованих на усунення конкретного порушення,
визначеного в рішенні Суду, та заходів загального характеру, спрямованих на
усунення підстави для надходження до Суду аналогічних заяв проти України в
майбутньому (стаття 1 Закону).
Індивідуальні заходи полягають у відновленні, наскільки це можливо,
попереднього юридичного стану, який заявник мав до порушення Конвенції
(restitutio in integrum), та інших заходах, передбачених у рішенні (частина 2
статті 10 Закону). Зазначене можливе, зокрема, шляхом повторного розгляду
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справи судом, включаючи відновлення провадження у справі, чи повторного
розгляду справи адміністративним органом (частина 3 статті 10 Закону) [464].
Як зазначено у статті 3 Закону, виконання рішення здійснюється за
рахунок Державного бюджету України, тому у відповідності до статті 9
зазначеного Закону та статей 15–17 Цивільного кодексу України Міністерство
юстиції України звертається до суду за захистом цивільних прав та інтересів
держави шляхом відшкодування заподіяних збитків у межах, на підставі та у
спосіб, що встановлені Конституцією України (у порядку регресного
позову [309]). Тому на національні суди України покладається велика
відповідальність при вирішенні такого роду справ: суд має з’ясувати, чи мало
місце порушення норм законодавства України тією особою, до якої
позивається держава, адже ЄСПЛ не встановлює вину тих чи інших
конкретних осіб, ця відповідальність покладена на національні суди України.
Що стосується заходів загального характеру, то вони полягають у
вчиненні дій, спрямованих на усунення причини, що стала підставою
звернення до ЄСПЛ, з метою забезпечення додержання державою положень
Конвенції, порушення яких встановлене рішенням ЄСПЛ, забезпечення
усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого
ЄСПЛ порушення з боку відповідача. Відповідно до статті 13 Закону України
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» заходами загального характеру є заходи, спрямовані на усунення
зазначеної в рішенні Суду системної проблеми та її першопричини, зокрема
шляхом: а) внесення змін до чинного законодавства та практики його
застосування; б) внесення змін до адміністративної практики; в) забезпечення
юридичної експертизи законопроєктів; г) забезпечення професійної підготовки
з питань вивчення Конвенції та практики Суду прокурорів, адвокатів,
працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, інших
категорій

працівників,

професійна

діяльність

яких

пов’язана

з

правозастосуванням, а також із триманням людей в умовах позбавлення
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свободи; ґ) інші заходи, які визначаються – за умови нагляду з боку Комітету
міністрів Ради Європи – державою-відповідачем відповідно до рішення Суду з
метою забезпечення усунення недоліків системного характеру, припинення
спричинених

цими

недоліками

порушень

Конвенції

та

забезпечення

максимального відшкодування наслідків цих порушень [464]. Вважається, що
означені

заходи

унеможливлюють

подальші

порушення

Конвенції

та

забезпечують максимальне відшкодування наслідків порушень, які вже мали
місце.
Отже, виконання рішення ЄСПЛ є комплексним поняттям і потребує
вчинення низки дій, спрямованих як на виправлення конкретного порушення
щодо конкретної особи, так і на уникнення аналогічних порушень щодо інших
осіб у подальшому. У разі вчинення такого комплексу дій рішення ЄСПЛ може
вважатися виконаним.
Згідно з Конвенцією та Законом України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини» в літературі
виокремлюють декілька ключових аспектів, які характеризують специфіку
виконання рішень ЄСПЛ: 1) кваліфікація рішення ЄСПЛ як виконавчого
документа; 2) наявність «єдиного вікна» для отримання заявником грошової
компенсації (справедливої сатисфакції, передбаченої статтею 41 Конвенції);
3) існування спеціальної статті витрат державного бюджету для виплати
грошових компенсацій на підставі рішень ЄСПЛ; 4) існування спеціальної
процедури виконання рішень ЄСПЛ, яка відрізняється від процедури
виконання рішень національних судів; 5) наявність юридичної відповідальності
за невиконання або неналежне виконання рішення ЄСПЛ; 6) наявність
наглядового механізму з боку Ради Європи за виконанням рішення ЄСПЛ
[296].
З огляду на те, що процедура виконання рішень ЄСПЛ є достатньо
складною і потребує злагодженої роботи всіх органів державної влади, Закон
також передбачає функціонування органу, відповідального за забезпечення
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представництва України в ЄСПЛ та координацію виконання його рішень, –
Міністерство юстиції України. Зокрема, у Постанові Кабінету Міністрів
України від 2 липня 2014 року № 228 «Про затвердження Положення про
Міністерство юстиції України» було закріплено, що одними з основних завдань
Міністерства юстиції України є здійснення захисту інтересів України в ЄСПЛ;
здійснення експертизи проєктів нормативно-правових актів і нормативноправових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність
положенням

Конвенції

та

практиці

ЄСПЛ;

здійснення

офіційного

опублікування рішень ЄСПЛ щодо України в інформаційному бюлетені
«Офіційний вісник України» тощо [480].
Слід зазначити, що нагляд за виконанням рішень ЄСПЛ покладено на
Комітет

міністрів

Ради

Європи.

За

результатами

вивчення

кожного

конкретного судового рішення Комітет міністрів ухвалює резолюцію, в якій
вміщує рекомендації для повного виконання державою рішень ЄСПЛ. Якщо
держава зволікає з виконанням рішення ЄСПЛ понад 6 місяців, то цей орган
може застосовувати до такої держави санкції. У такому випадку він звертається
до держави-порушника з вимогою надати пояснення. Якщо держава-порушник
і надалі не виконує рішення ЄСПЛ, то Комітет міністрів ухвалює відповідну
резолюцію, в якій викладає інформацію про порушення. Справа може бути
закрита лише після виконання рішення в повному обсязі. Ухилення держави
від виконання рішень ЄСПЛ або їх виконання неповною мірою загрожує
застосуванням політичних заходів до держави, аж до виключення з членства в
Раді Європи. Перш за все такі дії негативно впливають на міжнародний
авторитет держави.
На жаль, Україна досі залишається серед лідерів як за кількістю заяв, що
надходять до ЄСПЛ, так і щодо кількості невиконаних рішень ЄСПЛ. Саме
останній критерій є показником, який чітко окреслює недостатність
нинішнього

інституційно-правового

забезпечення

реалізації

юридичної

відповідальності Української держави згідно з вимогами Конвенції. Ситуацію
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не рятує навіть наявність статті 382 Кримінального кодексу України, яка
передбачає застосування кримінальної відповідальності за умисне невиконання
службовою особою рішення ЄСПЛ [304]. Відповідно, зростає кількість рішень
ЄСПЛ, винесених проти України через відмову від використання практики
ЄСПЛ національними судами, оскільки Конвенція не передбачає будь-яких
санкцій у разі, якщо держава не виконує рішення ЄСПЛ [71, с. 180].
При цьому в науковій літературі були названі такі основні проблеми
реалізації рішень ЄСПЛ: пряме ігнорування з боку державної влади рішень
ЄСПЛ; застосування рішень ЄСПЛ, не властивих рівню національної правової
системи, що часто породжує неможливість їх виконання з процесуального
боку; двоїстий характер рішень, винесених ЄСПЛ як актів казуального
вирішення спорів про відповідність Конвенції дій державної влади і як актів
офіційного

(нормативного)

тлумачення

конвенційних

положень;

необов’язковий для України характер рішень, що виносяться міждержавними
органами захисту прав людини й занадто тривалі строки розгляду, що
породжує

відсутність

універсального

характеру

винесених

рішень;

невідповідність форми та змісту скарг, передбачених Конвенцією; відсутність
грошових коштів у бюджеті та великі прогалини в чинному законодавстві;
розширення масштабів діяльності міждержавних органів щодо захисту прав
людини й дублювання функцій один одного; невідповідність національного
законодавства європейським стандартам захисту прав громадян України, на
користь яких винесено судове рішення [71, с. 178; 534, с. 160–162]. Безумовно,
означені причини теж варто сприймати критично, по-різному оцінювати їх
роль і значення. При цьому найсуттєвішими, на наш погляд, є свідоме
ігнорування з боку органів державної влади рішень ЄСПЛ, вибірковість їх
застосування цими органами, а також слабка бюджетна забезпеченість
відшкодування завданих збитків заявникам, що безпосередньо нівелює
рішення ЄСПЛ як остаточне й виконуване.
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З огляду на означене, неналежне становище у сфері виконання рішень
ЄСПЛ національними органами влади є серйозним тривожним сигналом, який
об’єктивно засвідчує, що наявний механізм юридичної відповідальності
держави згідно з положеннями Конвенції та практикою ЄСПЛ потребує
істотного вдосконалення. Безумовно, найперше, ідеться про необхідність
удосконалення застосування Конвенції та практики ЄСПЛ у судовій практиці
[638, с. 172]. Проте, очевидно, цим означена проблематика не може вважтися
вичерпаною.
На підставі аналізу й узагальнення висловлених у науковій літературі з
розглядуваної проблематики пропозицій [71, с. 180–188; 102, с. 25–26; 296,
с. 116–121; 309; 638, с. 170–190] важливими напрямками вдосконалення
законодавства України в цій сфері вважаємо, зокрема, такі:
 розглянути можливість опосередкування проблеми забезпечення
автентичності всіх рішень ЄСПЛ, а не лише тих, які стосуються України, та їх
оприлюднення в офіційних джерелах;
 створити реальний інституційно-правовий механізм щодо експертизи
всіх законопроєктів на відповідність Конвенції та практиці ЄСПЛ;
 розглянути можливість унормування ідеї про те, що рішенням ЄСПЛ,
можливим для застосування судами України, є не лише рішення у справах
проти України, але й проти інших держав;
 внести до Закону України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини» зміни, що випливають із
положень додаткових протоколів №№ 15 і 16 до Конвенції, ратифікованих
Україною в 2017 році [501];
 законодавчо деталізувати й розмежувати порядок виконання рішення
ЄСПЛ по суті та порядок виконання рішення ЄСПЛ у частині, що стосується
виплати заявникові (стягувачеві) справедливої компенсації в разі визнання
відповідальності держави за відповідне порушення конвенційних норм;
 розширити сферу повноважень Органу представництва;
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 законодавчо закріпити можливість у деяких нормативно передбачених,
але обмежених випадках подання регресних позовів з боку держави до осіб,
внаслідок дій, бездіяльності чи рішень яких були порушені конвенційні права і
держава внаслідок рішення ЄСПЛ була зобов’язана виплатити стягувачеві
компенсацію;
 безпосередньо в Бюджетному кодексі України та, відповідно, у законі
про Державний бюджет на кожний бюджетний рік передбачити окремий рядок
видатків із призначенням на відшкодування матеріальної та моральної шкоди,
визначеної відповідними рішеннями ЄСПЛ, що гарантувало б стовідсоткове
погашення боргів держави за відповідними виконавчими документами;
 передбачити створення й ведення спеціального державного реєстру
рішень ЄСПЛ, ухвалених проти України, та заборгованостей за ними;
 запровадити спеціальні процедури для ефективного парламентського
контролю за виконанням рішень ЄСПЛ, зокрема шляхом регулярного
звітування Мін’юсту про стан їх виконання.
Як вбачається, послідовна й комплексна законодавча реалізація таких
пропозицій слугуватиме зміцненню юридичної відповідальності Української
держави за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,
посиленню гарантованості й захищеності людських прав в Україні.
3.3. Відповідальність вищих органів державної влади в системі
юридичної відповідальності держави
Інститут відповідальності держави стрімко розвивається як за кордоном,
так і в Україні. Навіть більше, стан його розвитку зумовлює його потужну
конституціоналізацію. Відповідно розвиваються й уявлення щодо того, які
органи державної влади найперше мають бути відповідальними за реалізацію
згаданого інституту, за практичне втілення відповідних конституційноправових норм у життя, у повсякденну практику функціонування державних
органів [41, с. 29].
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Підвищення рівня відповідальності парламенту є одним з ключових
трендів сучасного конституційно-правового розвитку. Дослідники зазначають,
що «у сучасних умовах у демократичних державах спостерігається тенденція
суттєвого обмеження депутатського імунітету членів парламенту до його
повного скасування, зокрема в частині державно-примусової форми реалізації
адміністративної і кримінальної відповідальності.
У недемократичних країнах обсяг депутатського імунітету навпаки
розширюється, тим самим гальмуючи прогресивні перетворення й ефективну
протидію корупції» [653, с. 13]. Означене коло питань зберігає свою
актуальність і для України та її парламенту, що має порівняно нетривалий
період функціонування, який, проте, супроводжувався численними кризовими
явищами у розвиткові вітчизняного парламентаризму.
Чисельні політичні перипетії останнього часу перевели дискусії щодо
відповідальності парламенту як чільного органу державної влади саме у
практичну площину, зумовивши черговий сплеск уваги науковців, експертів і
широких кіл громадськості до забезпечення належного функціонування
єдиного органу законодавчої влади в державі та застосування щодо нього
заходів юридичної відповідальності за вчинення деліктів. У цьому контексті
Г. Малкіна вказує на те, що відповідальність органів державної влади є багато
в чому залежною від загальної статутної юридичної відповідальності
держави. З іншого боку, відповідальність державного органу багато в чому
конкретизує особливість відповідальності держави стосовно предметної
ділянки функціонування органу, що охоплюється сферою його компетенції.
Водночас

доволі

часто

відповідальність

держави

підміняється

відповідальністю органів державної влади, що вочевидь є суміжними,
пов’язаними, проте не тотожними за своєю правовою природою явищами.
Часом не зовсім коректно розмежовуються юридична та суто політична
відповідальність парламенту [348].
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Тому,

здійснюючи

конституційно-правовий

аналіз

юридичної

відповідальності парламенту України, маємо насамперед відповісти на такі
питання:
1) якими є загальнотеоретичні та конституційно-правові засади такої
відповідальності;
2) яка видова специфіка цієї відповідальності;
3) яким є зв’язок між відповідальністю парламенту та відповідальністю
держави;
4) яка специфіка інстанції відповідальності в разі настання негативної
юридичної відповідальності Верховної Ради України;
5) якою є своєрідність конституційно-правового закріплення інституту
юридичної відповідальності Верховної Ради України та практики його
реалізації;
6) яким є співвідношення юридичної відповідальності парламенту як
цілісного органу державної влади з відповідальністю народних депутатів
України, органів парламенту (комітетів та тимчасових комісій), посадових осіб
парламенту (Голови та заступників Голови Верховної Ради України),
депутатських фракцій і груп, а також коаліції депутатських фракцій;
7) якою є своєрідність юридичних санкцій та підстав їх застосування у
випадку вчинення Верховною Радою України делікту.
При цьому під час конституційно-правового аналізу своєрідності
юридичної відповідальності Верховної Ради України слід враховувати не лише
її статичний, але і динамічний вимір, себто практику правореалізації, що
складається зі складного комплексу елементів.
Спочатку потрібно визнати, що особливості реалізації юридичної
відповідальності

Верховної

Ради

України

залежать

від

системи

взаємопов’язаних факторів, зокрема від специфіки організації парламенту та
його роботи; від своєрідності нормативно-правового регулювання специфіки
такої відповідальності та правових позицій судових органів (найперше –
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Конституційного Суду України), сформульованих із цієї проблематики; від
усталених у цій сфері конституційно-правових традицій, насамперед традицій
взаємовідносин, що складаються між главою держави, парламентом, органами
судової влади, що так чи інакше залучені до комплексу конституційноправових відносин щодо юридичної відповідальності парламенту; від
наукового осмислення цього юридичного феномену; від комплексу політичних,
світоглядних та ідеологічних умов і передумов застосування інституту
юридичної відповідальності парламенту тощо.
З нашої точки зору, при аналізі специфіки юридичної відповідальності
парламенту взагалі ключовий загальнотеоретичний постулат ґрунтується на
тому, що за умов верховенства права жоден орган державної влади, в тому
числі найвищі органи, не мають імунітету від юридичної відповідальності.
Натомість специфіка, обсяг і межі такої відповідальності найперше
ґрунтуються на конституційних приписах і деталізуються ординарними
законами [34, с. 203]. Як зауважує французький дослідник Б. Пінєроль, загальні
принципи відповідальності державної влади мають законодавче значення: вони
є настійно необхідними при управлінні, вони підпорядковуються режиму
цивільно-правових обов’язків, Конституція закріплює їхній предмет за
законодавцем [437]. Поза законом відповідальність парламенту не може бути
визначена, що підтверджується формулою, встановленою пунктом 22 частини
першої статті 92 Конституції України, згідно з яким виключно законами
України визначаються засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є
злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та
відповідальність за них. Із цієї норми випливає, що:
1) засади юридичної відповідальності парламенту України повинні
визначатися виключно Конституцією та законами України;
2) нормативно-правові акти нижчої, аніж закон, юридичної сили не
можуть визначати діяння, рішення чи бездіяльність парламенту України
такими, що мають передбачати настання юридичної відповідальності;
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3) суб’єктом установлення юридичної відповідальності парламенту
виступає сам парламент через практичне втілення концепції «самообмеження
влади правом».
Цілком очевидно, що в силу своєї правової природи конструкція
юридичної відповідальності парламенту об’єктивно відрізнятиметься від
політичної відповідальності за підставами, складом делікту, інстанцією
відповідальності, санкціями, юридичними наслідками для парламенту тощо.
Уся сукупність суспільних відносин, охоплювана поняттям юридичної
відповідальності парламенту – від появи підстав такої відповідальності і до
практичного застосування санкцій і настання відповідних юридичних наслідків
– мусить бути ґрунтовно упорядкована правовими приписами, уміщеними в
Конституції та законах України, а також деталізованими у правових позиціях
органів судової влади, найперше – Конституційного Суду України.
При цьому слушною видається думка О. Клименко про те, що наділення
держави

деліктною

правосуб’єктністю

припускає,

що

функціонування

державного механізму за певних умов може бути пов’язане з можливістю
порушення суб’єктивних прав особи, що за реальних умов сприймається як
можливість у силу існування самого факту (ipso facto) [248]. Тому
фундаментальне значення для з’ясування особливостей відповідальності
парламенту має формула, встановлена у Конституції України, – принцип
відповідальності
проявляється

держави

передусім

перед
у

людиною

за

конституційному

свою

діяльність,

визначенні

який

обов’язків

держави (статті 3, 16, 22).
Концептуально важливим є те, що «така відповідальність не зводиться
лише до політичної чи моральної відповідальності публічної влади перед
суспільством, а має певні ознаки юридичної відповідальності як застосування
заходів публічно-правового (в даному випадку – конституційно-правового або
міжнародно-правового) характеру до держави та її органів за невиконання чи
неналежне виконання своїх обов’язків» [541].
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Ключовими положеннями, що вказують на визначення відповідальності
держави перед людиною, є приписи статті 3 Конституції України. Зміст цих
приписів у системному зв’язку з іншими конституційними нормами, зокрема і
статтею 1 Основного Закону, дає підстави вважати, що Конституцією
встановлюється абсолютна відповідальність держави перед людиною, держава
визнається зобов’язаним суб’єктом у правовідносинах «людина – суспільство –
держава» [248].
Відповідно до статті 56 Конституції України кожен має право на
відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування
матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Тобто
фактично стаття 56 Конституції є логічним продовженням норм статті 3, є
одним з інструментів реалізації задекларованих державою принципів і
спрямована на забезпечення:
1) захисту прав, свобод і законних інтересів особи в публічно-правових
відносинах, де суб’єкти не є рівноправними;
2) дотримання законності в діяльності державних органів, їх посадових і
службових осіб;
3) відшкодування

шкоди,

завданої

особі

внаслідок

незаконного

порушення її прав і свобод [284].
Зазначена вище норма Основного Закону України одержала розвиток у
Цивільному кодексі України, згідно з яким на державу покладено обов’язок
відшкодувати

шкоду,

заподіяну

незаконними

рішеннями,

дією

чи

бездіяльністю органу державної влади (стаття 1173), а отже – і рішеннями,
дією чи бездіяльністю парламенту.
У парламентській діяльності тісно переплітаються повноваження та
відповідальність. Це найперше фіксується у преамбулі Конституції України, де
категорія парламентської відповідальності набуває найважливішого значення.
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У ній, зокрема, зазначено, що Верховна Рада України, здійснюючи установчу
владу Українського народу і від його імені приймаючи Конституцію України,
усвідомлює

свою

відповідальність

перед

Богом,

власною

совістю,

попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями. Водночас категорія
відповідальності стосовно парламенту не вжита більше в жодній статті
Основного Закону, що зумовлює необхідність реконструкції своєрідності такої
відповідальності, спираючись на загальнотеоретичні уявлення та на системний
аналіз відповідних конституційно-правових норм.
Проте, як зазначив Конституційний Суд України, Конституція України
передбачає

відповідальність

державних

органів,

органів

місцевого

самоврядування та їх посадових і службових осіб, встановивши за певні дії чи
бездіяльність відповідні заходи впливу (санкції) до них. Ідеться, зокрема, про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України (стаття 90) як
вид відповідальності, безпосередньо зафіксований у рішенні Конституційного
Суду України від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001 [541].
На нашу думку, концептуально вірною для структурування юридичної
відповідальності Верховної Ради України є її диференціація за сферами та
напрямами парламентської діяльності, зокрема:
1) відповідальність парламенту у сфері представницької діяльності (як
внутрішнє, так і зовнішнє представництво);
2) відповідальність парламенту за законодавчу діяльність;
3) відповідальність у сфері установчих повноважень;
4) відповідальність парламенту у фінансово-бюджетній сфері;
5) відповідальність

за

здійснення

парламентських

контрольних

повноважень.
Отже, парламентська діяльність як один з напрямів діяльності держави,
об’єктивно не може здійснюватися довільно і свавільно в умовах обмеженого
врядування та верховенства права. Тому саме «реальне функціонування
інституту відповідальності має забезпечувати конституційність застосування
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конституційно-правових норм, гарантувати захист загальнодемократичних
цінностей та принципів, які містить Конституція України» [147, с. 142].
Натомість неефективна діяльність парламенту, а тим більше порушення ним
конституції або законів держави, породжує серйозні, часом незворотні
соціальні наслідки.
Оскільки парламент конституйований як єдиний орган законодавчої
влади, то вчинення ним правопорушень у сфері законодавчої компетенції може
заподіяти колосальних збитків суспільству, оскільки неконституційні закони,
наприклад, можуть нести загрози масового порушення прав і свобод людини та
громадянина. Враховуючи консерватизм законодавчого процесу, ця ситуація
може поглиблюватися через тривалість впливу такої протиправної, за своєю
суттю, практики на суспільні відносини [368, с. 5].
Так, у німецькій юриспруденції було порушено питання: чи повинна
держава нести відповідальність також і за «законодавче неправо»? У
Німеччині це можливо лише у виняткових випадках стосовно законів, які
врегульовують

конкретні

випадки

або

заходи.

Натомість

юридична

відповідальність за ухвалення законів, що суперечать Конституції, в
переважній більшості випадків відхиляється з тим аргументом, що простір дій
законодавця не може бути обмежений [332, с. 61]. Ми ж вважаємо, що
покращення якості законів України та підвищення рівня відповідальності за
«законодавче

неправо»

допоможе

перетворенню

проголошених

засад

юридичної відповідальності держави та її органів, насамперед парламенту
України, на реалістичні, дієві та такі, що відповідають європейським
конституційно-правовим стандартам [39, с. 29].
Донедавна вважалося, що шкода, завдана законодавчою гілкою влади
шляхом ухвалення/неухвалення законів, не відшкодовується з огляду на
невизначене коло постраждалих осіб і надзвичайно велике навантаження на
державний бюджет. Проте останнім часом ця позиція поступово зазнає змін:
існують приклади, коли суди, беручи до уваги принцип міжнародної
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відповідальності

держави

за

шкоду,

якої

було

завдано

внаслідок

невідповідності внутрішнього права міжнародним зобов’язанням, поступово
виробляють нову практику. Тобто, якщо законодавчий орган невчасно ухвалив
нормативний акт, а у зв’язку з цим фізична чи юридична особа зазнала збитків,
така бездіяльність законодавчого органу може бути оскаржена до суду, а
завдана шкода – відшкодована. Такі положення закладено в законодавстві
деяких земель Німеччини, а також у Франції та в Польщі [316].
Що стосується української практики, то тут можна помітити, що в низці
випадків – у разі вчинення делікту парламентом – субсидіарну відповідальність
за парламент несе держава (стаття 56, 142 Конституції України, стаття 1173
Цивільного кодексу України тощо).
Водночас потребують певного уточнення види власне парламентських
деліктів. Тут у вітчизняній конституціоналістиці сформувалися три провідні
підходи. Відповідно до першого з них (репрезентований у роботах
І. Словської) видами відповідальності Верховної Ради України є визнання
парламентського

акта

неконституційним,

застосування

щодо

закону

Президентом України права відкладального вето, дострокове припинення
повноважень парламенту главою держави [623, с. 207]. Відповідно до другого
(втілений у вищезгаданому рішенні Конституційного Суду України) єдиним
видом відповідальності Верховної Ради України є її дострокове припинення
повноважень.
Нарешті,
В. Шаповалом)

відповідно
і

визнання

до

третього

актів

підходу

парламенту

(репрезентованого

неконституційними,

і

застосування права відкладального вето щодо ухвалених законів, і дострокове
припинення

повноважень

парламенту

не

є

видами

юридичної

відповідальності парламенту, засобами покарання, а є засобами забезпечення
дієздатності парламенту [710, с. 33].
Якщо виходити з доктринального уявлення про те, що конституційноправовою відповідальністю є конституційно-правове відношення, засноване на
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державному (або прирівняному до нього суспільному) примусі, яке виникає з
моменту

вчинення

конституційного

делікту,

одна

сторона

якого

–

правопорушник (деліквент) – зобов’язана понести несприятливі наслідки,
передбачені санкцією порушеної норми, а інша сторона – інстанція
конституційно-правової відповідальності – має повноваження притягнути його
до

відповідальності

[68,

с. 62],

то

визнання

актів

парламенту

неконституційними й застосування права відкладального вето щодо прийнятих
законів не можна визнати видами юридичної відповідальності парламенту,
адже в цих випадках парламент не зазнає несприятливих наслідків. Натомість
ми поділяємо позицію Конституційного Суду України щодо віднесення
дострокового припинення повноважень парламенту до числа санкцій за
конституційні делікти парламенту України.
У випадку Верховної Ради України такими конституційними деліктами,
зокрема, є ситуації, коли:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано
коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України
не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не
можуть розпочатися (пункти 1–3 частини другої статті 90 Конституції
України) [284].
Кожна з вищенаведених підстав для розпуску парламенту є самостійним
конституційним деліктом, де деліквентом виступає Верховна Рада України.
Як відомо, протягом останніх років розпуск парламенту як вид його
відповідальності вже тричі був застосований Президентом України: у 2007,
2014 та 2019 роках. Щоправда, у першому випадку розпуск парламенту був
застосований з підстави його неповноважності – відсутності в діючому складі
парламенту не менш як двох третин його конституційного складу та
неможливості поновлення повноважності цим же складом парламенту. Між
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тим, відповідно до Рішення Конституційного Суду України у справі щодо
повноважності Верховної Ради України остання «є повноважною, тобто
правомочною приймати закони і реалізовувати інші конституційно визначені
повноваження, за умов обрання не менш як двох третин від її конституційного
складу і складення новообраними народними депутатами України присяги. Ця
конституційна вимога є умовою повноважності Верховної Ради України
протягом всього періоду скликання і не може розглядатися лише як підстава
для відкриття її першого засідання першої сесії» [567]. Отже, саме з підстав
неповноважності парламенту у 2007 році Президентом України був
застосований інститут дострокового припинення повноважень Верховної Ради
України.
Певним аргументом на користь невизнання дострокового припинення
повноважень

парламенту

як

виду

юридичної

(конституційно-правової)

відповідальності парламенту є президентська дискреція: з відповідних підстав
ухвалення рішення глави держави про розпуск парламенту є не його
обов’язком, а лише правом, тобто залежить від волі Президента України. Це,
певною мірою, суперечить принципу невідворотності покарання деліквента, у
цьому випадку – парламенту.
На наш погляд, наявність президентського розсуду в такому випадку не
впливає на сприйняття розпуску парламенту як виду його юридичної
відповідальності, оскільки:
1) дострокове припинення повноважень Верховної Ради України є
найбільш суворим видом її відповідальності;
2) це єдиний вид конституційно-правової відповідальності Верховної
Ради України, безпосередньо зафіксований у Конституції України;
3) зазначене

припинення

повноважень

Верховної

Ради

України

здійснюється відповідно до конституційно визначеної процедури (проведення
Президентом України попередніх консультацій з керівництвом парламенту та
його фракцій). Цілком очевидно, що наслідком таких консультацій, які
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матимуть характер попереджувального заходу, може бути і відмова глави
держави від дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.
Крім того, ми вважаємо, що є конституційно-правові підстави для
виокремлення такого конституційно-правового інституту, як попередження
Президентом України Верховної Ради України про можливе дострокове
припинення

її

повноважень (у разі

збереження

принаймні

однієї з

конституційно визначених для розпуску парламенту підстав).
Водночас доцільним виглядає розширення кола видів юридичної
відповідальності парламенту за конституційно-правові делікти. До їх числа,
наприклад, пропонуємо віднести: невиконання, неналежне виконання або
перешкоджання

виконанню

рішення

суду

загальної

юрисдикції,

Конституційного Суду України; ігнорування правової позиції Конституційного
Суду України, суду загальної юрисдикції під час законодавчого регулювання
парламентом аналогічних правовідносин.
Саме такі порушення спостерігалися в роботі парламенту, скажімо,
протягом 2008–2010 років, коли всупереч кільком рішенням Конституційного
Суду України організація його діяльності регулювалася не законом, а
підзаконним актом. Аналогічне застереження слід віднести до кількарічної
практики коригування парламентом законами про Державний бюджет інших
законів – знову-таки всупереч кільком рішенням Конституційного Суду
України (зокрема, від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007, від 22 травня 2008 року
№ 10-рп/2008 та від 30 листопада 2010 року № 22-рп/2010). Принагідно
зазначимо, що Кримінальний кодекс України передбачає досить сувору
кримінальну відповідальність, наприклад, за невиконання судового рішення
фізичною особою (стаття 382 КК України [304]).
У кількох рішеннях Конституційного Суду України було встановлено
також наявність законодавчих прогалин у діяльності Верховної Ради України
та зобов’язань парламенту їх заповнити в якнайкоротший строк. На цьому
неодноразово наголошували і фахівці. Проте в багатьох таких випадках
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Верховна Рада України не виконала свій обов’язок з приведення своїх
нормативно-правових актів у відповідність до правових позицій, висловлених у
рішеннях Конституційного Суду України, чим завдала певної шкоди захистові
прав і свобод людини та громадянина. Тому, вважаємо, що і в цих випадках
Верховна Рада України має бути притягнута до юридичної відповідальності,
яка була б означена у спеціальному законі.
Насамкінець зауважимо, що під час коригування норм Регламенту
Верховної Ради України доцільно буде доповнити цей акт положеннями,
спрямованими на підвищення рівня відповідальності парламенту України за
ухвалення неякісних законів, на чому дедалі частіше наполягають фахівці, що
потребує так само ретельного й комплексного конституційно-правового
підходу, зокрема й підвищення правової культури законодавців.
У вітчизняній конституційно-правовій науці по-різному оцінюється роль
і значення президента держави в механізмі юридичної відповідальності
держави. При цьому зазвичай акцент робиться або на активних, або на
пасивних

елементах

участі

глави

держави

в

механізмі

такої

відповідальності [318]. Щоправда, якщо «відповідальність глави держави
сприймається як дещо абсолютно необхідне, як вірна гарантія демократичного
режиму» [239, с. 42], то статус глави держави, зокрема президента, досить
рідко розглядається в системі юридичної відповідальності держави [349].
З теоретико-правового боку, «інститут глави держави як соціальноправове явище має універсальне значення для всіх правових систем
світу» [209, с. 3]. Цей інститут розглядається як обов’язковий, імперативний
елемент кожного державного апарату. Присутність його у структурі
державного апарату зумовлюється необхідністю забезпечення його системної
єдності, злагодженості функціонування, усунення конфліктності в роботі.
Забезпечення виконання державним апаратом – органами законодавчої,
виконавчої,

судової

влади,

а

також

іншими

органами

спеціальної

конституційної компетенції, що не належать до класичної «тріади влади», –
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стає завданням певного координуючого центру, яке покладається на інститут
президента. Адже досягнення цілей і забезпечення реалізації функцій
юридичної відповідальності держави – компенсаторної, правопоновлювальної,
каральної,

профілактичної

та

інших

–

неможливі

без

узгодженого

функціонування всього державного апарату.
Узгодженість, єдність у діяльності державного апарату випливає з того,
що єдиним джерелом влади є народ, і вся державна влада в особі її органів
підпорядковується волевиявленню суверена, реалізації його волі. Цілком
очевидно, що таке функціонування згаданого апарату має спиратися на
існування певного функціонального центру, який би гарантував саме таку
роботу всього державного механізму. З огляду на унікальний конституційний
статус Президента, його непідпорядкованість жодному органові державної
влади в умовах нинішньої конституційної моделі державної влади в Україні,
таким «об’єднуючим центром» об’єктивно стає інститут Президента України.
Враховуючи несталість, незавершеність конституційного інституту
юридичної відповідальності держави, основним гарантом його утвердження в
державі має бути Президент України, який тим самим реалізує свою вищу
представницьку функцію, виступаючи від імені всієї держави, втілюючи волю
Українського народу [51, с. 26].
Юридична відповідальність держави й унікальний конституційний статус
Президента України зумовлюють і підвищену юридичну відповідальність
останнього

за

здійснення

державної

політики

загалом,

за

перебіг

державотворчих процесів, за утвердження, забезпечення й захист прав і свобод
людини та громадянина. Така підвищена відповідальність глави держави
зумовлена здійсненням ним у межах своїх конституційних повноважень
заходів із забезпечення реалізації цілей і функцій юридичної відповідальності
держави в цілому [52, с. 50]. При цьому він як глава держави, як особа, що
репрезентує державу як усередині країни, так і за кордоном, зобов’язаний у
межах своєї компетенції вживати всіх заходів, зокрема правових, щодо
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гарантування реальності юридичної відповідальності держави, що, на наш
погляд, повною мірою кореспондує правовій позиції Конституційного Суду
України щодо того, що статус гаранта прав людини та громадянина зобов’язує
«главу держави захищати усіма можливими правовими засобами, зокрема,
права і свободи людини і громадянина» [122]. Адже, як зауважують
М. Мархгейм та О. Полухін, «конституційна відповідальність за порушення
прав і свобод людини найбільш адекватна конституційному обов’язку держави
(в особі її органів) їх захищати. Проте відповідальність за такі порушення не
вичерпуєтеся тільки конституційною санкцією, а механізм застосування
поєднаний із судовими та позасудовими процедурами» [359, с. 173].
Якщо позитивно сприйняти доктринальний підхід, згідно з яким
«конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина – це об’єктивні
умови і засоби, які забезпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону
прав і свобод особи» [711, с. 200], то під гарантуванням юридичної
відповідальності держави слід розуміти сукупність об’єктивних умов, засобів і
дій,

які

забезпечують

реалізацію

конституційних

засад

юридичної

відповідальності держави з боку уповноважених суб’єктів.
Система гарантування юридичної відповідальності держави, через
призму такого підходу, виявляється як складна сукупність взаємодіючих між
собою об’єктивних умов і засобів та суб’єктивних дій з боку інституціонально
виокремлених структур (органів державної влади, структур громадянського
суспільства, міжнародно-правових органів і організацій), які забезпечують
реальність, дієвість, здійснюваність зазначеного конституційно-правового
інституту. Ключовим уповноваженим суб’єктом у системі такого гарантування
виступає, з огляду на свій конституційно-правовий статус глави держави, саме
Президент України.
Водночас і в конституційно-правовому розрізі незаперечний пріоритет
Президента України як суб’єкта забезпечення юридичної відповідальності
держави випливає з його конституційного статусу як глави держави, який
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виступає від імені України; гаранта додержання Конституції України, прав і
свобод людини та громадянина; гаранта реалізації стратегічного курсу
держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі
та в Організації Північноатлантичного договору (стаття 102 Конституції
України) [284].
На превеликий жаль, багато в чому зусиллями вітчизняних науковців до
вітчизняного дискурсу (переважно з російського) «перекочувало» твердження
про те, що статус президента як гаранта конституції може зумовлювати різні,
залежно від обставин, дії та рішення глави держави; гарантування ним прав і
свобод громадян віддається на розсуд глави держави, який не зв’язаний у
цьому питанні жодними обмеженнями тощо [27, с. 227]. Безумовно,
гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини та
громадянина неможливе без забезпечення юридичної відповідальності держави
саме з боку глави держави – у контексті реалізації ідеї самообмеження
державної влади (Г. Єллінек, Р. Ієрінг). Інакше роль «гаранта конституції»
може реалізовуватися свавільно, що аж ніяк не відповідатиме призначенню
цього конституційного інституту й не сприятиме зміцненню засад юридичної
відповідальності держави за свою діяльність.
Згадане гарантування, з конституційно-правового боку, виглядає тим
більше закономірним, що саме Президент України обирається шляхом
всенародного голосування, а тому є представником усього Українського
народу. З цього боку, можна твердити, що Президент України є гарантом не
лише особистісних, але і колективних прав громадян України. При цьому
гарантування дії Конституції України означає з боку Президента виконання
ним обов’язку забезпечення злагодженого функціонування всіх органів
державної влади в суворій відповідності до вимог Основного Закону України,
таку їх взаємодію, яка б виключала конфліктність і сприяла б злагодженій
роботі всього державного апарату задля реалізації цілей і завдань державної
правової політики.
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На думку С. Серьогіної, президентська функція забезпечення єдності
державної влади складається з трьох елементів-підфункцій:
1) координація діяльності всіх гілок влади;
2) врівноважування гілок влади, створення балансу сил;
3) припинення,

присікання

дій

органів,

які

порушують

єдність

влади [614, с. 11].
Крім того, Президент України відповідно до пункту 1 частини першої
статті 106 Конституції України забезпечує державну незалежність, національну
безпеку і правонаступництво держави.
Забезпечуючи правонаступництво держави, глава держави забезпечує
спадкоємність усіх взятих на себе державою зобов’язань. У цьому аспекті
вбачається, що юридична відповідальність держави виявляється також тісно
пов’язаною з принципом юридичної визначеності як елементом верховенства
права,

що,

зокрема,

«також

означає,

що

держава

загалом

повинна

дотримуватись взятих на себе зобов’язань, виконувати покладені на неї певні
функції чи виголошені нею перед людьми певні обіцянки (поняття «законних
очікувань») [119].
Отже, згідно з принципом правонаступництва, держава не може довільно
відмовлятися від узятих на себе зобов’язань, передбачених законами, іншими
нормативно-правовими актами, а повинна діяти ефективно і відповідально в
межах чинного законодавства [550]. Президент України в такий спосіб сприяє
неперервності й непорушності засад юридичної відповідальності держави,
незважаючи

на

зміну

в

країні

політичного

курсу

за

результатами

парламентських виборів, особливості проведення урядової політики тощо.
Неперервність і непорушність засад такої відповідальності, як вбачається, тісно
пов’язані з невідворотністю юридичної відповідальності як одним з наріжних
принципів

цього

юридичного

феномену.

Тож,

забезпечуючи

правонаступництво України, Президент України забезпечує неперервність і
непорушність юридичної відповідальності держави за результати своєї
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діяльності і перед Українським народом як сувереном і джерелом влади в
Україні, і перед кожною особою.
Зазначимо, що додаткове «навантаження» у сфері забезпечення
юридичної відповідальності держави Президент України набув у зв’язку із
конституціоналізацією стратегічного курсу Української держави на набуття
повноправного членства України в Європейському Союзі, адже тим самим
держава взяла на себе додаткову юридичну відповідальність забезпечити
здійснення заходів, які б дозволили Україні стати повноправним членом
Європейського Союзу. Такі заходи, безумовно, стосуються і гуманітарноправового виміру державної правової політики, яка має бути зорієнтованою на
підвищення стандартів і вимог щодо юридичної відповідальності держави в
разі порушення нею прав і свобод людини та громадянина.
Президент України, реалізуючи свої функції, діє відповідно до вимог
конституційного принципу верховенства права (стаття 8), лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України (частина друга статті 19), здійснює лише повноваження, визначені
Конституцією України (пункт 31 частини першої статті 106), не може
передавати свої повноваження іншим особам або органам (частина друга
статті 106), видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на
території України, лише на основі та на виконання Конституції та законів
України (частина третя статті 106), акти Президента України, видані в межах
повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 частини першої статті 106,
скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за
акт і його виконання (частина четверта статті 106), а одна і та ж особа не може
бути Президентом України більше ніж два строки підряд (частина третя статті
103), вона не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в
органах державної влади або в об’єднаннях громадян, а також займатися
іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу
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керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання
прибутку (частина четверта статті 103) [284].
На

наш

погляд,

своєрідність

реалізації

напрямів

юридичної

відповідальності в діяльності Президента України має бути встановлена крізь
призму особливостей його конституційно-правового статусу та концептуально
визначених у теоретико-правовій літературі напрямів відповідальності держави
перед особою, про які вже згадувалося раніше. Звісно, тут відразу зробимо
застереження, що з огляду на специфіку конституційної компетенції Президент
України не здійснює заходи щодо притягнення до юридичної відповідальності
осіб за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи
близьких родичів, коло яких визначається законом; не впливає на реалізацію
державою обов’язку відшкодувати за свій рахунок чи за рахунок органів
місцевого

самоврядування

матеріальну

й

моральну

шкоду,

завдану

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при
здійсненні ними своїх повноважень.
Можна погодитися з висновком С. Серьогіної, що «проголошення
Президента України гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина
обумовлює

наявність

значних

повноважень

глави

держави

у

сфері

забезпечення основних прав і свобод громадян. З даною сферою корелюють
практично всі повноваження глави держави, приймаючи до уваги, що і
розбудова незалежної держави, і забезпечення її внутрішньої та зовнішньої
безпеки, конституційної законності та плідної міжнародної співпраці має
кінцевою метою саме благополуччя громадян, якомога повнішу реалізацію їх
прав і свобод» [614, с. 14–15]. І все ж таки, на наш погляд, цей напрям
діяльності глави держави у розрізі забезпечення ним дієвості інституту
юридичної відповідальності держави потребує певних уточнень з огляду на
правозастосовчу та нормотворчу практику самого Президента. Зокрема, такий
визначальний напрям юридичної відповідальності держави, як гарантування
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прав і свобод людини та громадянина, безумовно, має багато форм прояву в
діяльності глави держави.
Так, Президент України відповідно до пункту 2 частини першої
статті 106 Конституції України звертається з посланнями до народу та із
щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про
внутрішнє і зовнішнє становище України. Послання Президента, насамперед, є
стратегічним дороговказом для органів виконавчої влади і в багатьох випадках
є документами, обов’язковими до виконання цими органами, а щодо інших
гілок влади послання мають характер політичного впливу й інформування.
Щорічні президентські послання для судової та законодавчої влади – важливі
політичні орієнтири, які, щоправда, не мають обов’язкової юридичної сили.
Отже, ці документи можуть породжувати виникнення у органів
виконавчої влади додаткових зобов’язань щодо забезпечення прав і свобод
людини та громадянина, а тому мають залежність щодо інституту юридичної
відповідальності держави як такої. Тож відповідно до суті та призначення цих
стратегічних документів глава держави спроможний окреслювати в них
пріоритети державної політики, реалізація яких окреслює акценти в юридичній
відповідальності держави в цілому.
Так, у Посланні 2018 року до Верховної Ради України Президент України
серед пріоритетів державної політики щодо гарантування реалізації прав і
свобод громадян України визначив такі, як:
 підвищення якості життя;
 посилення громадської (публічної) безпеки;
 активізація національної політики доходів населення;
 подальше реформування соціального та пенсійного страхування;
 соціальні завдання медичної реформи;
 реформа міграційної політики;
 підготовка реформ у житлово-комунальній сфері;
 перспективні напрями реформування вітчизняної освіти;
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 забезпечення ефективності управління державою та прозорості
органів державної влади;
 пріоритетні завдання антикорупційної реформи;
 реформа

місцевого

самоврядування

та

адміністративно-

територіального устрою;
 фінансова децентралізація;
 напрями поглиблення секторальної децентралізації;
 розвиток громадянського суспільства та суспільний діалог;
 напрями деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території
окремих районів Донецької та Луганської областей.
Окреслені пріоритети є нічим іншим, як політико-правові спонуканнянастанови, адресовані органам державної влади щодо взяття на себе
додаткових зобов’язань в аспекті підвищення відповідальності держави загалом.
Представляючи

державу в

міжнародних

відносинах, здійснюючи

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, ведучи переговори та
укладаючи міжнародні договори України (пункт 3 частини першої статті 106
Конституції

України),

Президент

України

виходить

із

пріоритетного

забезпечення як національних інтересів України, так і прав і свобод людини і
громадянина. Так, укладаючи міжнародні договори, він має додержуватися
вимог Конституції України щодо юридичної відповідальності держави,
зокрема

не

укладати

договори,

які

явно

суперечать

відповідним

конституційним положенням, наприклад щодо пріоритетності забезпечення і
захисту прав і свобод людини та громадянина.
Укладаючи міжнародні договори, Президент України від імені держави
бере додаткові зобов’язання, які Українська держава має сумлінно виконувати
відповідно до норм міжнародного права (частина 1 статті 15 Закону України
«Про міжнародні договори України») [487].
«У разі порушення зобов’язань за міжнародним договором України
іншими його сторонами Міністерство закордонних справ України вносить
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Президентові України, Кабінету Міністрів України пропозиції про вжиття
необхідних заходів відповідно до норм міжнародного права» (частина 1
статті 18 Закону України «Про міжнародні договори України»). При цьому під
час

укладення таких договорів Президент України має стежити

за

непорушністю прав особи звертатися за захистом своїх прав і свобод до
відповідних міжнародних судових установ або до відповідних органів
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. У такий
спосіб у сфері зовнішньополітичного курсу за активної участі Президента
України також реалізується юридична відповідальність держави.
На наш погляд, суттєвою є роль Президента України в реалізації
юридичної відповідальності держави також у сфері виборчих правовідносин.
Зокрема, відповідно до пунктів 7 та 8 частини першої статті 106 Конституції
України, Президент України призначає позачергові вибори до Верховної Ради
України у строки, встановлені цією Конституцією, і припиняє повноваження
Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією.
Реалізуючи зазначені повноваження, глава держави діє на підставах,
визначених у статті 90 Конституції України.
Як уже йшлося під час розгляду конституційних деліктів Верховної Ради
України, Президент України має право достроково припинити повноваження
Верховної Ради, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано
коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України
не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не
можуть розпочатися [284].
Діючи відповідно до цих вимог, Президент теж дещо обмежений у
своєму розсудові, оскільки:
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1) рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України ухвалюється Президентом України лише після консультацій з
Головою

Верховної

Ради

України,

його

заступниками

та

головами

депутатських фракцій у Верховній Раді України;
2) повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових
виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України
повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть
бути припинені протягом одного року з дня її обрання;
3) повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково
припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень
Верховної Ради України або Президента України [284].
Юридична відповідальність держави проявляться і в здійсненні
Президентом України окремих номінаційних повноважень. Так, відповідно до
пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України глава держави
вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді
України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання
про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк
не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції.
Конкретизуючи цю норму, законодавець у частині 4 статті 8 Закону
України «Про Кабінет Міністрів України» застеріг, що «у разі порушення
вимог Конституції України та цього Закону щодо внесення пропозиції
стосовно кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України, невідповідності
запропонованої кандидатури вимогам до члена Кабінету Міністрів України,
передбаченим цим Законом, Президент України інформує Верховну Раду
України

про

неможливість

внесення

подання

щодо

запропонованої

кандидатури» [483].
Отже, зазначені положення Конституції та Закону вказують на обов’язок
Президента України перевірити відповідність кандидатури на посаду Прем’єр-
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міністра України вимогам Конституції та Закону, і в разі їх порушення – не
вносити відповідну кандидатуру на розгляд Верховної Ради України.
Щоправда, Закон не містить у цій частині завершеного механізму
правового врегулювання подальших дій коаліції депутатських фракцій,
Верховної Ради України та Президента України, а також строків їх вчинення,
що істотно знижує вплив згаданої норми Закону на перебіг процесу
формування Уряду.
Здійснюючи перевірку відповідності кандидатури на посаду Прем’єрміністра вимогам Конституції та Закону, Президент України виконує
контрольну функцію щодо забезпечення конституційності й законності дій
вищих органів державної влади з формування легітимного Кабінету Міністрів
України.
Важливим для забезпечення конституційності та законності діяльності
системи органів виконавчої влади є здійснення Президентом України
повноважень щодо зупинення дії актів Кабінету Міністрів України з мотивів
невідповідності

Конституції

України

з

одночасним

зверненням

до

Конституційного Суду України щодо їх конституційності, а також щодо
скасування актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим (пункти 15, 16
частини першої статті 106 Конституції України) [284].
Зазначене положення стосовно зупинення дії актів Уряду України,
зокрема, ґрунтується на принципові презумпції конституційності правових
актів,

ігнорування

якого

було

б

«прямою

загрозою

стабільності

конституційного ладу, оскільки будь-який орган державної влади, до
прийняття відповідного рішення Конституційним Судом України, може
відмовитися від виконання законів, посилаючись на їх неконституційність, а
суди не будуть їх застосовувати при здійсненні правосуддя. При наявності
явного та безпосереднього протиріччя між Конституцією та законами України
слід застосовувати Конституцію України» [402].

242
Слід мати на увазі, що відповідно до статті 49 Закону України «Про
Кабінет Міністрів України» зупинення дії акта Кабінету Міністрів України
Президентом України на підставі пункту 15 частини першої статті 106
Конституції України має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами,
особами дій, спрямованих на виконання зупиненого акта Кабінету Міністрів
України, здійснення повноважень, визначених цим актом.
Винесення Конституційним Судом України ухвали про відмову у
відкритті провадження у справі за конституційним поданням Президента
України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету Міністрів
України, ухвали про припинення конституційного провадження у справі або
визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає Конституції
України, відновлює дію цього акта [483].
Дія такого акта Кабінету Міністрів України не може бути повторно
зупинена Президентом України на підставі пункту 15 частини першої статті
106 Конституції України, крім випадків, якщо:
1) акт Кабінету Міністрів України, визнаний Конституційним Судом
України таким, що відповідає Конституції України, внаслідок внесення змін до
Конституції України стає неконституційним;
2) до відповідного акта Кабінету Міністрів України, щодо якого
Конституційним Судом України було винесено ухвалу про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі або прийнято рішення про визнання
його таким, що відповідає Конституції України, внесено зміни, що суперечать
Конституції України [483]. Тим самим застерігається свобода розсуду глави
держави у вчиненні дій, пов’язаних із зупиненням дії актів Кабінету Міністрів
України.
Порівняно з актами Уряду України повноваження Президента України
стосовно актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим є дещо
жорсткішими, оскільки вони стосуються не зупинення, а скасування
відповідних актів. Відповідно до частин 8, 9 статті 52 Закону України «Про
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Раду міністрів Автономної Республіки Крим» «акти Ради міністрів Автономної
Республіки Крим можуть бути скасовані Президентом України. Акти Ради
міністрів Автономної Республіки Крим з питань здійснення державних
функцій та повноважень, у разі якщо вони суперечать Конституції та законам
України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституції
Автономної Республіки Крим і нормативно-правовим актам Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, можуть бути зупинені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Президента України
про їх скасування» [499]. Проте ані Конституція України, ані закони України
не передбачають підстав скасування цих актів Президентом України, що
зумовлює розгляд підстав для таких скасувань у найширшому контексті.
При цьому пріоритетними підставами для такого зупинення/скасування
мають бути, на наш погляд, порушення згаданими актами органів виконавчої
влади прав і свобод людини та громадянина. Застосовуючи інструменти
зупинення/скасування відповідних підзаконних актів у системі органів
виконавчої

влади,

глава

держави

забезпечує

реальність

юридичної

відповідальності держави за належні (конституційні та законні) нормативноправові акти органів системи державного врядування.
Суттєвими є повноваження Президента України у сфері запровадження
особливих правових режимів, що тягнуть за собою певне обмеження у правах і
свободах людини та громадянина у зв’язку з певними винятковими,
екстраординарними обставинами соціального, економічного, військового чи
екологічного характеру. Йдеться, зокрема, про те, що глава держави вносить до
Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та в разі
збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних
Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань; приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову
мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях
у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; приймає у
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разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях
надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості
України

зонами

надзвичайної

екологічної

ситуації

–

із

наступним

затвердженням цих рішень Верховною Радою України (пункти 19–21 частини
першої статті 106 Конституції України) [284]. Особливості реалізації
зазначених заходів, як випливає зі змісту відповідних конституційних
положень, обумовлюються спеціальними законами, що на сьогодні ухвалені та
діють в Україні, зокрема «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про
правовий режим воєнного стану», «Про зону надзвичайної екологічної
ситуації», а також ґрунтуються на відповідному рішенні, що ухвалюється
Верховною Радою України. Насамперед у ході здійснення відповідних заходів
зазнають певного обмеження конституційні права і свободи.
Природно, що за такого підходу юридична відповідальність держави має
бути модифікована: умови, способи, підстави її застосування вочевидь будуть
дещо іншими, аніж за умови функціонування системи державної влади в
ординарному правовому режимі.
Зокрема, відповідно до статті 6 Закону України «Про правовий режим
воєнного стану» указ Президента України про введення воєнного стану
повинен містити: обґрунтування необхідності введення воєнного стану; межі
території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він
вводиться; завдання військового командування, військових адміністрацій,
органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо
запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної
державної системи цивільного захисту, її функціональних і територіальних
підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий
період; вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини та
громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного
стану, із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження
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прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих
обмежень; інші питання, що випливають із Закону.
Натомість у період воєнного стану не можуть бути припинені
повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а
також

судів,

органів

оперативно-розшукову

прокуратури
діяльність,

України,

досудове

органів,

що

розслідування,

здійснюють
та

органів,

підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність (стаття 10
Закону) [494]. Тим самим глава держави за таких умов, Президент України,
приймаючи

рішення

щодо

запровадження,

наприклад,

воєнного

або

надзвичайного стану, повинен дотримуватися засад верховенства права,
зокрема критеріїв законності, поваги до прав людини, правової визначеності та
законним очікуванням. Виключається свавільне припинення діяльності інших
органів державної влади, які мають здійснювати свою діяльність відповідно до
конституційного призначення всієї системи державної влади в Україні. В
умовах надзвичайних заходів допускається встановлення певних винятків
щодо обсягу прав і свобод людини, однак такі винятки за жодних умов не
можуть посягати на їхній сутнісний зміст. Підставами для введення
екстраординарних правових режимів є настання певних умов та обставин.
Згідно з міжнародно-правовими стандартами до них належать: принцип
виключної загрози; принцип офіційного оголошення; принцип співмірності
(пропорційності); принцип невід’ємності прав і свобод людини; принцип
офіційного повідомлення [159, с. 147].
Вагомий крок у захисті конституційних прав і свобод людини та
громадянина від свавільного обмеження зробив Конституційний Суд України,
визначивши в рішенні від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015, що обмеження
конституційних прав і свобод має ставити легітимну мету; бути зумовленим
суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційним і обґрунтованим;
у разі обмеження права законодавець зобов’язаний запровадити таке правове
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регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з
мінімальним втручанням у реалізацію відповідного права, і не порушувати
його сутнісний зміст [551]. Зрозуміло, що в разі порушення цих настанов
особа, права якої порушені свавільними діями держави, вправі звернутися до
суду з позовом проти держави.
Поряд із класичними екстраординарними правовими режимами, які
модифікують здійснення прав і свобод людини та громадянина, а відтак і
специфікують

юридичну

відповідальність

держави,

в

українській

конституційно-правовій практиці, у зв’язку з військовою агресією проти
України з боку Російської Федерації, стали застосовуватися гібридні правові
режими, які частково поєднують елементи воєнного стану з елементами
ординарного правового режиму функціонування державної влади. Насамперед,
ідеться про такі специфічні правові режими, які режим антитерористичної
операції (2014–2018 рр.) та режим операції Об’єднаних сил (із 2018 р.). Їх
застосування зумовлене, зокрема, триваючою тимчасовою окупацією частини
державної території України.
Як уже зазначалося, відповідно до статті 5 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України», Україна вживає всіх необхідних заходів щодо
гарантування

прав

Конституцією

та

і

свобод

законами

людини

України,

та

громадянина,

міжнародними

передбачених

договорами,

усім

громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території.
Україна зобов’язується підтримувати й забезпечувати економічні, фінансові,
політичні, соціальні, інформаційні, культурні та інші зв’язки з громадянами
України, які проживають на тимчасово окупованій території [475]. Водночас
відповідальність за порушення визначених Конституцією та законами України
прав і свобод людини та громадянина на тимчасово окупованій території
покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до
норм і принципів міжнародного права.
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Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок
тимчасової окупації державі Україна, юридичним особам, громадським
об’єднанням, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, у
повному обсязі покладається на Російську Федерацію як на державу, що
здійснює окупацію.
Держава Україна всіма можливими засобами сприятиме відшкодуванню
матеріальної та моральної шкоди Російською Федерацією [475].
Тим самим юридична відповідальність держави у розрізі забезпечення
прав

людини

в

зоні

АТО/ООС

набула

«розщепленого»

характеру:

відповідальність за порушення цих прав внаслідок окупації Українська
держава покладає на Російську Федерацію, зобов’язуючись усіма можливими
засобами

сприяти

відшкодуванню

матеріальної

та

моральної

шкоди

Російською Федерацією [475].
Ця ж ідея набула продовження і в Законі України «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», у
частинах четвертій та п’ятій статті 2 якого зазначено, що «відповідальність за
матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної
агресії Російської Федерації, покладається на Російську Федерацію відповідно
до принципів і норм міжнародного права. У межах тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях діє особливий порядок
забезпечення прав і свобод цивільного населення, визначений цим Законом,
іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість
яких

надана

Верховною

Радою

України,

принципами

та

нормами

міжнародного права». Проте «Україна не несе відповідальності за незаконні дії
Російської Федерації чи її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях або за прийняті ними незаконні
рішення» (частина шоста статті 6 цього Закону) [491].
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За змістом положень цих двох законів, Президент України є
відповідальним за здійснення належних дій держави зі звільнення тимчасово
окупованих територій України (як гарант Конституції, суверенітету і
територіальної цілісності України) та належний захист прав і свобод людини та
громадянина на цих територіях. Видається, що, за змістом цих законів,
Українська держава бере на себе підвищену юридичну відповідальність, яка
полягає не лише в необхідності поновлення територіальної цілісності держави
та належного захисту прав усіх її громадян, але і в притягненні до юридичної
відповідальності Російської Федерації як країни-агресора, доведення її вини в
міжнародних судових інстанціях.
У сенсі юридичної відповідальності держави можна розглядати також
діяльність Президента України щодо реалізації його конституційного права
створювати в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для
здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі й інші допоміжні органи
та служби (пункт 28 частини першої статті 106 Конституції України) [284].
Завданням таких органів є сприяння Президентові України в реалізації
його конституційних повноважень [552]. Як показує практика, такі органи та
служби створюються для забезпечення здійснення Президентом України
повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав людини та
громадянина. Так, при Офісі Президента України функціонують такі
правозахисні інституції, як Уповноважений Президента України з прав дитини
та Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, які
забезпечують здійснення Президентом України конституційних повноважень у
сфері гарантування додержання конституційних прав дитини, прав і законних
інтересів людей з інвалідністю, зокрема й тих, які отримали інвалідність у зоні
проведення АТО, інвалідів війни.
Як видається, ще більш вагомою є роль Президента України у
гарантуванні юридичної відповідальності держави, що реалізується через його
активну участь у законодавчому процесі. Адже саме через законодавчий
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процес ухвалюються закони, які в контексті конституційних настанов мають
визначати особливості юридичної відповідальності держави.
У законодавчому процесі глава держави, зокрема, виступає як суб’єкт
права законодавчої ініціативи (частина перша статті 93 Конституції України);
як суб’єкт, який управі визначати законопроєкти невідкладними та наполягати
на їх першочерговому розгляді Верховною Радою України (частина друга
статті 93); як суб’єкт, уповноважений на підписання ухвалених Верховною
Радою України законів (стаття 94, пункт 29 частини першої статті 106); як
єдиний суб’єкт, наділений правом вето щодо ухвалених Верховною Радою
України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з
наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України
(пункт 30 частини першої статті 106); як суб’єкт, наділений правом внесення
законопроєктів про внесення змін до Конституції України (статті 154, 156
Конституції України) [284].
Ми погоджуємося з позицією М. Білак, яка зазначає, що інтегруюча роль
Президента як гаранта дотримання Конституції України в законодавчому
процесі свідчить про його обов’язок стежити за тим, щоб закони України були
більш досконалими, щоб вони достатньою мірою відповідали Конституції
України й потребам реального життя суспільства [81, с. 14]. Вносячи нові
законопроєкти, наполягаючи на їх пріоритетному значенні або ж ветуючи
ухвалені парламентом закони, Президент України керується принципами
конституційності та пріоритетом прав і свобод людини та громадянина [28,
с. 91].
Вважаємо, що в такий спосіб він сприяє підвищенню рівня юридичної
відповідальності держави за належний стан утвердження, забезпечення і
захисту прав і свобод людини та громадянина.
У разі ж ухвалення парламентом неконституційного закону, який,
зокрема, порушуватиме такі права і свободи, Президент України володіє
правом на звернення з конституційним поданням до Конституційного Суду

250
України (стаття 150 Конституції України), який розглядатиме відповідне
подання в розрізі аналізу конституційності відповідних положень закону.
У разі визнання відповідного закону таким, що не відповідає Конституції
України, як відомо, фізична або юридична особа, якій актами та діями, що
визнані неконституційними, була завдана матеріальна чи моральна шкода, має
право на відшкодування такої шкоди державою в установленому законом
порядку (частина третя статті 152 Конституції України) [284].
Отже, активна позиція Президента України у сфері законодавчого
процесу і навіть за його межами, у розрізі дії ухваленого з порушенням
конституційних норм закону, сприяє реалізації юридичної відповідальності
держави, зумовлюючи, зокрема, як дії держави з належного правового
врегулювання прав і свобод людини та громадянина, так і настання
відповідальності за порушення такими законами означених прав і свобод.
Вважаємо, що в контексті законодавчого процесу та в аспекті визнання
законів

неконституційними

втілюється

механізм

поширення

«правопорушувального» законодавства, тоді як політична воля самого глави
держави виступає в таких випадках додатковою гарантією юридичної
відповідальності держави.
Крізь поглиблений аналіз феномену відповідальності в роботі вже було
досліджено заходи юридичної відповідальності. Підкреслено, що такі заходи,
зокрема, «застосовуються за зразкове виконання обов’язків, ефективні
результати роботи, високі показники, великий внесок у різні галузі
промисловості, виробництва і державного будівництва. Від ступеня заслуг,
ефективності, значущості для країни або окремого підприємства та інших
підстав залежить і захід юридичної відповідальності. Захід юридичної
відповідальності підлягає обов’язковій конкретизації в акті застосування
права» [327, с. 42]. При цьому, на думку Д. Ліпінського та А. Шишкіна, актом
застосування позитивної юридичної відповідальності є офіційне рішення
компетентного органу, керівника організації, що дає позитивну оцінку діям
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суб’єкта, що визнає ступінь його заслуг і покладає міру позитивної юридичної
відповідальності, яка надає додаткові блага або звільняє від певних
обов’язків [327, с. 42]. У цьому контексті повноваження Президента України з
присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів та інших
вищих спеціальних звань і класних чинів (пункт 24 частини першої статті 106),
нагородження державними нагородами та президентськими відзнаками
(пункт 25 частини першої статті 106), здійснення помилування (пункт 26
частини першої статті 106) є заходами позитивної юридичної відповідальності
держави, що не відповідає нашій позиції з означеної проблематики, з огляду на
відсутність делікту як підстави настання юридичної відповідальності.
Отже, від імені держави Президент України надає додаткові соціальні
блага у вигляді звань, чинів, нагород чи президентських відзнак або здійснює
помилування. Зазначену вище конституційну норму конкретизовано у статті 87
Кримінального кодексу України. Зокрема зазначається, що Президент України
здійснює помилування лише стосовно індивідуально визначеної особи. Інакше
кажучи, Президент не вправі застосувати помилування до цілої категорії осіб,
оскільки згідно з Основним Законом лише Верховна Рада України наділена
правом оголошення амністії – звільнення від кримінальної відповідальності або
покарання певної категорії осіб, які вчинили злочин [451, с. 73].
Нарешті, відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України,
Президент України на основі й на виконання Конституції та законів України
видає укази та розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території
України. Відповідно до цього окремі аспекти юридичної відповідальності
держави були відображені у кількох важливих указах Президента України, які
безпосередньо стосуються сфери захисту прав і свобод людини та
громадянина. Зокрема, до них слід віднести укази «Про затвердження
Національної стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 року
№ 501/2015 [478], «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні» від
5 березня 2019 року № 53/2019 [486], «Про додаткові заходи щодо соціального
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захисту учасників антитерористичної операції» від 18 березня 2015 року
№ 150/2015 [474], «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з
інвалідністю» [460], «Про додаткові заходи щодо державної підтримки сім’ї,
охорони материнства, батьківства та дитинства» від 11 травня 2019 року [473].
Наприклад, видавши Указ «Про невідкладні заходи щодо захисту прав, свобод
і законних інтересів осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською
Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, звільнених з
числа таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей» від 25 липня
2018 року № 216/2018, Президент України зобов’язав Кабінет Міністрів
України невідкладно опрацювати питання щодо можливості використання
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2018 рік на
здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб,
позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань
та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та
Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють
своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також
підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі на виплату
державних стипендій імені Левка Лук’яненка, відшкодування витрат,
пов’язаних із відвідуванням осіб, незаконно затриманих, утримуваних
Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації,
надання таким особам та членам їх сімей правової допомоги, медичних і
соціальних послуг. Тим самим глава держави посприяв розширенню рамок
юридичної відповідальності як конкретного органу державної влади (Кабінету
Міністрів України), так і держави в цілому.
Одним із ключових суб’єктів у системі юридичної відповідальності
держави цілком закономірно виступає уряд, який у теорії конституційного
права зазвичай розглядається як вищий орган виконавчої влади, очолюваний
або безпосередньо самим главою держави, або певною посадовою особою
(прем’єр-міністром, головою уряду, канцлером, головою ради або кабінету
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міністрів тощо). Отже, у найпоширенішому європейському розумінні уряд – це
колегіальний орган універсальної компетенції, що здійснює виконавчу та
розпорядчу владу в державі [281, с. 283].
Проте в деяких країнах поняття «уряд» означає більш високий рівень
управління. Наприклад, англійське слово government позначає весь державний
механізм і охоплює як виконавчу, так і законодавчу та й судову владу.
Відповідно до такого підходу урядом постає практично весь державний
механізм

(виходячи

з

тлумачення

цього

поняття

американськими

правниками) [420, с. 25].
Нарешті, згідно з третім підходом уряд ототожнюється з виконавчою
владою як такою, що є зручним для дослідження виконавчої влади як певної
інституційної

цілісності

[627,

с. 45].

У

цьому

підході

ігноруються

внутрішньоструктурні зв’язки та відносини та загалом – складна будова
виконавчої влади, що ієрархізується через виокремлення її різних рівнів – від
вищого (урядового) до найнижчого (місцевого).
У конституційному праві України, втім, застосовується дещо вужче
тлумачення

поняття

уряду,

який

розглядається

й

тлумачиться

в

«моноцентричному» контексті – як вищий орган виконавчої влади, що очолює
систему органів виконавчої влади (центральних і місцевих) та уособлюється
Кабінетом Міністрів України, який має особливий конституційний статус.
Такий підхід, утілений у національному конституційному праві,
підтверджується

й

доктринально.

Так,

відповідно

до

вітчизняної

конституційно-правової доктрини Кабінет Міністрів України (Уряд) – це:
1) утворений відповідно до Конституції та законів України вищий
колегіальний орган виконавчої влади;
2) його організація та порядок діяльності визначаються системою
законодавчо закріплених принципів загального та спеціального характеру;
3) його діяльність забезпечена системою правових та організаційних
гарантій;
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4) він є органом загальної компетенції;
5) його головною функцією є забезпечення прав і свобод людини та
громадянина;
6) він

наділений

повноваженнями

виконавчого

та

розпорядчого

характеру;
7) його

повноваження

реалізуються

в

законодавчо

визначених

конституційно-процесуальних формах;
8) він відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою
України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах,
передбачених Конституцією України;
9) він несе політичну та конституційно-правову відповідальність за свою
діяльність [627, с. 48].
Отже, в українському конституційному праві ключові конституційноправові ознаки Уряду конкретизуються та набувають специфіки через
інституціоналізацію та функціонування Кабінету Міністрів України, який
згідно з Конституцією України визнається вищим органом у системі органів
виконавчої влади та у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, ухваленими відповідно до Конституції та законів України (частини
перша і третя статті 113 Конституції України [284]).
Безумовно,

важко

заперечити

проти

зробленого

у

вітчизняній

конституціоналістиці висновку, що «правовий статус Уряду в цілому, як і
статус окремих його членів, має комплексний характер. Основу статусу
зазначеного суб’єкта утворюють конституційно-правова та адміністративноправова складові, що у практичній площині перебувають у нерозривній
єдності» [626, с. 109]. Разом з тим аналізувати урядову діяльність можна й
потрібно і через призму такої підвалини цієї діяльності, якою є юридична
відповідальність Уряду та системний зв’язок її з юридичною відповідальністю
держави. Звісно, при цьому слід спиратися на те, що «відповідальність уряду
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безпосередньо стосується правового статусу уряду, оскільки визначає зміст
взаємовідносин з іншими органами державної влади» [651, с. 51].
Утім, якщо конституційно-правова відповідальність Кабінету Міністрів
України як така доволі часто ставала предметом спеціальних досліджень у
рамках вітчизняної конституційно-правової науки [364; 380; 627, с. 397–441],
то аналіз ролі та місця Кабінету Міністрів України в системі відносин, що
виникають і реалізуються щодо юридичної відповідальності держави загалом,
аналітична юриспруденція досі практично обходить стороною.
Так, конституційно-правова відповідальність уряду – це різновид
конституційно-правової відповідальності, що є елементом стримувань і
противаг, може наставати, в тому числі й за політичними обставинами, у разі
застосування в порядку, визначеному законодавством, до Уряду або його членів
законодавчо визначених санкцій з боку парламенту або президента через
припинення їх (Уряду або його окремих членів) повноважень [627, с. 407].
У разі ж юридичної відповідальності Кабінету Міністрів України в
системі

юридичної

відповідальності

держави

йдеться

про

негативну

відповідальність. Крім того, така відповідальність не тягне за собою
припинення

повноважень

Кабінету

Міністрів

України,

а

тягне

інші

несприятливі наслідки, зокрема такі, як визнання нечинними та скасування
актів

Кабінету

Міністрів

України

в

судовому

чи

позасудовому

(адміністративному) порядку; покладення на Уряд зобов’язання вжити в межах
компетенції заходів щодо поновлення порушених прав і свобод людини та
громадянина;

поновлення

конституційного

правопорядку

та

режиму

конституційної законності тощо. Відповідно, на відміну від дуалістичної
конституційно-правової відповідальності, в якій сполучено політичні та
правові елементи, в юридичній відповідальності Кабінету Міністрів України як
структурному

елементі

юридичної

винятково юридичні елементи.

відповідальності

держави

присутні
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Проте нормативна складова юридичної відповідальності Кабінету
Міністрів України в системі юридичної відповідальності держави на сьогодні
не може вважатися інституційно та нормативно завершеною. В її системі досі
відсутні наріжні, фундаментальні елементи, зокрема чітко означені підстави її
настання, процедури її застосування та санкційний «блок». Такий стан
об’єктивно вказує на загальну недовершеність вітчизняної моделі юридичної
відповідальності Уряду в системі відносин відповідальності Української
держави. Але ці об’єктивні недоліки не повинні перешкоджати розглядові
Кабінету Міністрів України в ракурсі юридичної відповідальності держави.
Навпаки, на нашу думку, вони мають суттєве правоорієнтуюче значення для
подальшої діяльності законодавця в напрямі забезпечення юридичної
визначеності стосовно ключових аспектів згаданого правового явища.
Між тим, вилучення Уряду як одного з найвищих органів державної
влади та вищого органу в системі виконавчої влади зі сфери юридичної
відповідальності держави явно применшувало б роль і значення відповідного
правового інституту. При цьому слід звернути увагу на те, що традиційно
найбільшою є питома вага масиву правопорушуючих рішень і дій, яка
зосереджена саме в системі органів виконавчої влади. Це пояснюється тим, що
«переважно через канали виконавчої влади відбувається реалізація прав і
свобод громадян, на цю сферу припадає найбільша кількість фактичних
порушень прав і свобод громадян» [211, с. 214]. Саме тому, «визнаючи людину
найвищою соціальною цінністю, Конституція України закріплює широке коло
прав і свобод, гарантує та забезпечує їх захист, в тому числі і від порушень з
боку держави, її органів та посадових осіб» [553]. Отже, як випливає з
особливого статусу Кабінету Міністрів України та обсягу його компетенції,
саме його діяльність становить потенційно чи не найбільшу загрозу
правопорушувальної

діяльності,

якій

слід

активно

протидіяти всіма існуючими правовими засобами.

й

цілеспрямовано
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Конституційно-правовий аналіз ролі та місця Кабінету Міністрів України
в системі юридичної відповідальності держави зумовлений тим, що юридична
відповідальність держави як системне правове явище передбачає й зумовлює
інституціоналізацію та реалізацію відносин юридичної відповідальності всіх без
винятку органів публічної влади, що в сукупності становлять апарат держави.
Таким чином, жоден орган чи підсистема органів у системі публічної влади не є
вільними від сфери юридичної відповідальності: протилежне не лише б
фрагментувало юридичну відповідальність держави як цілісного політикоправового утворення, а й, по суті, зводило б її нанівець, перетворюючи
конституційний принцип юридичної відповідальності держави на порожнє
гасло. Тому відповідний універсальний підхід щодо поширення юридичної
відповідальності на всі органи державної влади має не лише загальнотеоретичні,
але й специфічні конституційно-правові підстави та форми закріплення.
В Україні включення Кабінету Міністрів України до сфери дискурсу
щодо юридичної відповідальності держави зумовлено такими конституційноправовими та доктринально-правовими підставами, як: відповідальність
держави перед людиною за свою діяльність (частина друга статті 3 Конституції
України); конституційне визнання й утвердження принципу суверенітету
народу щодо держави (частини друга та третя статті 5 Конституції України),
народовладдя, що зумовлює підпорядкованість і підзвітність усіх органів
держави перед народом; поділ державної влади, що зумовлює виокремлення
серед її «гілок» виконавчої влади (стаття 6 Конституції України); наявність у
системі державної влади підсистеми органів виконавчої влади, очолюваної
Кабінетом Міністрів України (частина перша статті 113 Конституції України);
наявність особливого конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів
України, зумовленого специфічністю його місця в системі органів державної
влади та особливими конституційними повноваженнями Уряду (стаття 116
Конституції України) [284]; основаність діяльності Кабінету Міністрів України
на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади,
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відкритості та прозорості; здійснення ним виконавчої влади на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України (частини 1 та 2 статті 3 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» [483]); наявність у Кабінету Міністрів України найбільшого арсеналу
конституційно-правових ресурсів (таких, як право, методи й засоби впливу,
підпорядкованість державного апарату, Збройних Сил України, податкової
системи тощо), розпорядження якими становить перманентний публічний
інтерес [355, с. 14]).
Через це Уряд справедливо вважається одним із центрів політикоправового життя країни. Він багато в чому визначає напрямки політики в
межах, що задані ухваленим парламентом законодавством, стоїть на чолі
системи виконавчої влади, йому належить ключова роль у побудові економіки
держави, формуванні та здійсненні внутрішньої та зовнішньої політики тощо.
В узагальненому вигляді роль урядів демонструє вислів (що, зокрема, у Швеції
набув характеру конституційної норми): «уряд – це орган, відповідальний за
управління державою» [380, с. 13–14]. З точки зору М. Терещука, «принцип
відповідальності уряду віддзеркалює ступінь концентрації влади серед вищих
органів держави, характер взаємовідносин між ними, розклад політичних сил
на вищому рівні державної організації й механізм здійснення політичної волі
народу» [653, с. 141].
Проте, як справедливо зазначила О. Совгиря, конституційно-правове
закріплення прав і обов’язків суб’єктів правовідносин не гарантує їх
автоматичного виконання, дотримання [626, с. 109]. Тож наявність широкого
комплексу повноважень Кабінету Міністрів України має супроводжуватися
чітко визначеним механізмом відповідальності цього суб’єкта державнополітичних відносин врядування.
Акцентування на юридичній відповідальності Кабінету Міністрів
України означає відхід від виключно статусної інтерпретації правового статусу
цього органу державної влади й перехід до переважно функціонального
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підходу, який більшою мірою кореспондує конституційно-правовим реаліям,
призначенню цього органу публічної влади, а також перспективним тенденціям
еволюції конституційно-правового регулювання його організації та діяльності.
На користь розгляду Кабінету Міністрів України в системі юридичної
відповідальності держави саме в контексті функціонального підходу свідчать і
новітні

тенденції

конституційно-правового

розвитку,

що

специфічно

заломлюються в організації та функціонуванні урядових структур. Так,
протягом останнього часу в діяльності Кабінету Міністрів України, як і
багатьох урядів зарубіжних країн, унаочнилася низка тенденцій, що об’єктивно
свідчать про зміцнення його ролі та місця в державному апараті. Зокрема, до їх
числа слід віднести: відзначуване сучасними дослідниками поступове
перебирання урядом на себе провідної ролі в правотворчості, причиною чого є
вплив теорії «раціоналізованого парламентаризму» на законотворчий процес;
розширення засобів впливу на законодавчий орган з боку уряду, перш за все, з
боку прем’єр-міністра; заміна гласності в діяльності уряду на проведення
засідань «за зачиненими дверима»; поступовий відхід від колегіальних засад у
роботі уряду і зосередження всієї урядової влади в руках прем’єр-міністра та
його заступників тощо [169].
Відносно

вища

ступінь

закритості

виконавчої

влади

часто

трансформується в пряме домінування уряду, здійснюване ним у процесах
законотворчості [692, с. 223]. Окрім того, закритість уряду від громадськості,
попри декларативні норми законодавства зумовлює нижчий рівень його
підконтрольності інститутам громадянського суспільства [292, с. 125–134] та
провокує тенденції до правового інтервенціонізму. Означені інтервенціоністські
дії

уряду

відбуваються

в

річищі

доктрини

«раціоналізованого

парламентаризму», яка і передбачає певне обмеження законодавчої влади з боку
уряду.
Між тим слід відзначити, що далеко не всіма сучасними конституційноправовими доктринами зазначений підхід сприймається позитивно. Так, у
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такому авторитетному політико-правовому напрямку, як лібертаріанство,
одним з апологетів якого був лауреат Нобелівської премії в галузі економіки
Ф. А. фон Гайєк, заперечують проти домінування уряду над парламентом,
мотивуючи це звуженням сфери його відповідальності, що є значущим у
контексті доктрини юридичної відповідальності держави, та акцентують на
неприпустимості перетворення парламенту на своєрідний «придаток урядової
машини», штамповщика її ініціатив [678, с. 422–423].
Близькою

до

доктрини

раціоналізованого

парламентаризму,

що

обґрунтовує розширення регламентної влади уряду в апараті держави, є також
концепція «прихованих» повноважень, яка ґрунтується на висновках окремих
сучасних учених-конституціоналістів про наявну невідповідність обсягу
конституційно

встановлених

і

фактичних

повноважень

уряду.

Така

невідповідність, зокрема, «може виникнути через динамічний розвиток
суспільних

відносин

та

відставання

від

цього

процесу

правового

регулювання» [380, с. 114]. Проте на практиці спроби уряду реалізувати
«приховані повноваження», а по суті дискреційну владу, за умов відсутності чи
прогальності первинного правового регулювання можуть призвести до
виникнення конституційно-правових конфліктів, які Ю. Барабаш розглядає як
конфронтацію, «яка виникає між декількома владними інститутами, владним
інститутом (інститутами) й інститутами суспільства, соціальними спільнотами
через загрозу завдання шкоди авторитету влади, порушення нормального
функціонування державного механізму, суттєве відхилення в діях (актах) від
існуючої конституційної системи організації публічної влади, ухвалення
рішень із порушенням процедури, а також у зв’язку з прагненням недержавних
суб’єктів розширити (змінити) свій політико-правовий статус та яка може бути
подолана

за

допомогою

конституційно

визначених

засобів

(форм),

використання яких можливе за ініціативи одного з учасників конфлікту» [64,
с. 24]. Очевидно, що конфліктогенність умов реалізації компетенції Кабінету
Міністрів України не лише не сприятиме належному виконанню його
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конституційно і законодавчо встановлених повноважень, але і спричинятиме
зниження авторитету держави та публічної влади, реалізованій у державі
загалом, загрожуватиме соціальній стабільності, додержанню конституційного
правопорядку та режиму конституційної законності в державі.
Аналізуючи результати урядової діяльності в Україні принаймні
протягом останніх двох десятиліть, важко утриматися від висновку про те, що
означені тенденції присутні і в частині взаємовідносин Кабінету Міністрів
України та Верховної Ради України, механізм яких не передбачає щільного
зв’язку й не зумовлює підвищення рівня юридичної відповідальності Кабінету
Міністрів України. Звісно, за таких умов очікуваним є не лише занепад
підконтрольності, підзвітності Уряду та його виконавської дисципліни, але й
загальне послаблення засад його юридичної відповідальності в механізмі
юридичної

відповідальності

держави,

що

суперечить

необхідності

встановлення системи реальних гарантій проти концентрації влади в одній із її
гілок [375, с. 26].
Ґрунтуючись на цьому логічно припустити, що розширення сфер
компетенційної прерогативи Уряду має врівноважуватися зміцненням засад
його юридичної відповідальності в системі юридичної відповідальності
держави. Більше того, з урахуванням тенденцій розвитку урядової влади, що
дедалі більше зміцнюється та перетворюється на самодостатню попри
конституційні засади поділу влади, зміцнення юридичної відповідальності
Уряду

в

контексті

юридичної

відповідальності

держави

виявляється

пріоритетним завданням. Пошук оптимальних шляхів його розв’язання
становить одне з невід’ємних завдань сучасної конституційно-правової науки
та практики.
Слід звернути увагу й на те, що в Україні незавершена (а тому триваюча і
понині) конституційна реформа та часті зміни (у зв’язку з перипетіями
зазначеної реформи)

змісту конституційно-правового статусу Кабінету

Міністрів України, що спостерігається протягом майже двадцяти останніх
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років [615], багато в чому продукують певну відірваність Уряду від системи
юридичної відповідальності держави, багато в чому декларативний, уявний і
незавершений характер інституціоналізації цього органу публічної влади в
системі відповідальності держави.
Між тим, конституційні норми в їх системному зв’язку дають достатньо
підстав для твердження про покладення на Уряд значної частини юридичної
відповідальності перед Українським народом як єдиним сувереном і джерелом
публічної влади в Україні. Саме на такому підході по суті побудована
концепція статусу Кабінету Міністрів України, втілена на конституційному
рівні в нашій державі. На рівні Основного Закону України, зокрема, тричі
застосовано термін «відповідальність» щодо Кабінету Міністрів України – у
частинах першій і другій статті 87 та в частині другій статті 113 Конституції
України. Згідно з цими положеннями, зокрема, Кабінет Міністрів України є
відповідальним перед Президентом України та Верховною Радою України,
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених
Конституцією. При цьому Верховна Рада України за пропозицією Президента
України або не менш як однієї третини народних депутатів України від
конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про
відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри
Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної
Ради України. Водночас питання про відповідальність Кабінету Міністрів
України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу
протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення
Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії
Верховної Ради України [284].
Як випливає з аналізу вищенаведених конституційних норм, у них
ідеться про досить різні форми відповідальності: з одного боку, про
загальностатусну відповідальність Кабінету Міністрів України із зазначенням
інстанцій відповідальності (Верховна Рада України та Президент України),
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окреслення яких спирається на чинну в державі форму правління [420, с. 11–
12], з іншого боку, йдеться про цілком конкретний вид юридичної
відповідальності Кабінету Міністрів України, що полягає в припиненні його
повноважень унаслідок висловлення йому парламентом резолюції недовіри.
Визначаючи
стосовно

Кабінету

на

конституційному рівні
Міністрів

України,

інстанції

законодавець,

відповідальності
утім,

уникнув

визначеності стосовно об’єкта відповідальності Кабінету Міністрів України,
тобто за що саме несе відповідальність Уряд. З огляду на конституційне
визначення його статусу, а також беручи до уваги каталог його повноважень,
що окреслюються в Конституції та законах України, на наш погляд, ідеться про
належне, доцільне, сумлінне, законне (законними методами та способами)
виконання саме комплексу зазначених повноважень, без порушення меж
урядової

компетенції.

На

думку

А. Муртіщевої,

«об’єктом

посягання

конституційного правопорушення уряду доцільно визнати конституційноправові відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією конституційних
функцій і завдань цього органу, забезпечують баланс між гілками влади,
порушення якого здатне підірвати конституційний правопорядок, послабити
політико-правовий

“авторитет”

конституційних

норм,

нанести

шкоду

політичній і економічній системам держави та спричинити порушення прав і
свобод людини та громадянина» [380, с. 105].
Ідеться найперше про те, що вся діяльність Кабінету Міністрів України
повинна спрямовуватися на забезпечення інтересів Українського народу
шляхом виконання Конституції та законів України, актів Президента України,
а також Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої
Верховною Радою України, на вирішення питань державного управління у
сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони
здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього
природного середовища, екологічної безпеки, природокористування, правової
політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина,
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запобігання і протидії корупції, розв’язання інших завдань внутрішньої та
зовнішньої

політики,

цивільного

захисту,

національної

безпеки

й

обороноздатності (частина 2 статті 19 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» [483]).
У сенсі юридичної відповідальності Уряду йдеться також про належне
виконання ним нормативно визначених завдань із забезпечення державного
суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та
зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів
Президента України; вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини
та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного
розвитку особистості; забезпечення проведення бюджетної, фінансової,
цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурногалузевої політики, політики у сферах праці та зайнятості населення,
соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки й культури, охорони
природи, екологічної безпеки та природокористування; розроблення і
виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного,
соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення,
затвердження і виконання інших державних цільових програм; забезпечення
розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного
потенціалу держави; забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм
власності; здійснення управління об’єктами державної власності відповідно до
закону;

здійснення

заходів

щодо

забезпечення

обороноздатності

та

національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю,
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; організації та забезпечення
провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; спрямування та
координації роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення
контролю за їх діяльністю (стаття 116 Конституції України [284], стаття 2
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [483]). Зазначений перелік
сфер відповідальності Уряду підтверджує вищенаведені тези про досить значну
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його роль у системі відносин юридичної відповідальності держави загалом,
адже урядова діяльність охоплює практично всі визначальні сторони
суспільного та державного життя сферою державно-управлінського впливу.
Ще однією особливістю відповідальності Кабінету Міністрів України є
необхідність утримання його діяльності в чітко визначених рамках процедур
застосування наданих повноважень, стадійності відповідних урядових дій на
всіх етапах діяльності Кабінету Міністрів України. Більшість таких процедур
Кабінет Міністрів України в порядку «самозобов’язування» встановлює на
основі Закону України «Про Кабінет Міністрів України» у своєму Регламенті,
який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України,
підготовки та ухвалення рішень, інші процедурні питання його діяльності, а
також визначає порядок розроблення, виконання та моніторингу виконання
програмних документів Кабінету Міністрів України (частина 3 статті 4 Закону
України «Про Кабінет Міністрів України» [483]).
Важливо відзначити, що і сама держава як політико-правова організація
соціально неоднорідного суспільства несе відповідальність за безперервне
функціонування, інституційний континуїтет Уряду. За такого підходу принцип
безперервності набуває характеру визначального та тісно пов’язаного зі
сферою відповідальності держави загалом. Зокрема, згідно з цим принципом
«органи, що мають конституційний статус і встановлені Конституцією
України,

продовжують

організаційних

обставин,

функціонувати
якщо

самою

незалежно

від

Конституцією

політичних
не

чи

передбачено

інше» [133]. Наприклад, діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується,
серед інших, на принципі безперервності (частина 1 статті 3 Закону України
«Про Кабінет Міністрів України» [483]), Кабінет Міністрів України, який склав
повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку
якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої
повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів
України (частина четверта статті 115 Конституції України [284]). Тим самим
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держава

убезпечує

суспільство

від

виникнення

ситуацій

виконавчого

«безвладдя», адже відсутність легітимного Уряду здатна паралізувати
нормальне безперервне функціонування системи виконавчої влади загалом.
Розглядаючи юридичну відповідальність Кабінету Міністрів України
через призму виконання ним законодавчо визначених завдань із реалізації
внутрішньої та зовнішньої політики держави, слід зважити на те, що саме на
Уряд тим самим покладається повна юридична відповідальність за її належне
здійснення у повному обсязі. При цьому така «відповідальність уряду виконує
завдання попередження та усунення ситуацій, коли урядовою діяльністю
порушується конституційно встановлений порядок функціонування апарату
держави або ця діяльність не відповідає конституційно захищеним цілям
державного розвитку» [380, с. 61]. Виконання означених завдань передбачає
проведення збалансованої та продуманої урядової політики, що базується
передусім на позиціях, викладених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів
України, яка є «не просто планом дій уряду, а фактично інструментом
забезпечення реалізації державної політики, сформульованої в стратегічних
актах парламенту та глави держави» [74, с. 19]. Тому можна дійти висновку
про раціональність міркувань учених щодо ключової ролі згаданого політикоправового документа стратегічного характеру [75, с. 26–28] в реалізації
юридичної відповідальності Кабінету Міністрів України. Безумовно також, що
означена Програма «є однією з умов набуття легітимності уряду, адже лише в
такому разі буде коректним говорити про підтримку уряду парламентською
більшістю, а тим більше про спільну відповідальність законодавчої і
виконавчої влади чи узгодженість їхньої взаємодії в рамках системи поділу
влад» [448, с. 140].
У зв’язку з цим слід розглянути Програму діяльності Кабінету Міністрів
України в контексті його юридичної відповідальності та юридичної
відповідальності держави загалом.
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Зазначимо, що, відповідаючи перед людиною за свою діяльність, держава
має провадити свою політику на засадах прогнозованості, збалансованості та
послідовності [180, с. 258]. Планомірність державної політики має зміцнювати
континуїтет держави у політико-правовому вимірі та слугувати гарантією
незворотності базових демократичних засад функціонування державного
апарату в цілому [597, с. 60–65]. Тому прогнозованість державної політики є
елементом позитивної юридичної відповідальності держави в цілому. Вона
досягається не лише за рахунок спільності політико-економічних позицій тих
політичних сил, які перемагають на виборах та домагаються посад глави
держави, членів парламенту й Уряду, але й фіксуються на нормативному рівні
через призначення низки конституційно визначених актів стратегічного
характеру [74, с. 14–15] – послань Президента України до народу та щорічних і
позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє
становище України (пункт 2 частини першої статті 106 Конституції України),
визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики держави Верховною
Радою України (пункт 5 частини першої статті 85 Конституції України) та їх
конкретизацію в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, що має бути
схвалена Верховною Радою України (пункт 11 частини першої статті 85,
частина п’ята статті 114 Конституції України) [284].
Утім статус Програми діяльності Уряду, якому надано конституційного
характеру, в законодавстві є дещо «приниженим». Так, декларуючи у статті 11
Закону України «Про Кабінет Міністрів України», що Програма діяльності
Кабінету Міністрів України базується на узгоджених політичних позиціях та
програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України
та що вона подається до Верховної Ради України Прем’єр-міністром України у
строк до одного місяця з дня формування Кабінету Міністрів України (частини
1, 2 статті 11 Закону [483]), законодавець аж ніяк не торкається проблеми, коли
Верховна Рада України, сформувавши згідно з конституційними вимогами
Уряд, виявляється неспроможною затвердити Програму його діяльності,

268
внаслідок чого новосформований Кабінет Міністрів України змушений
працювати (ймовірно, і досить значний проміжок часу) на невизначеній
політико-економічні основі. Між тим, законодавство не передбачає «форми
виходу Верховної Ради України з ситуації, за якої вона не може забезпечити
легітимність

і

підтримку

Уряду

засобом

схвалення

Програми

його

діяльності» [357, с. 25; 653, с. 173] Тому, погоджуючись із висновком, що «на
сьогодні у законодавстві відсутні механізми впливу на Уряд із метою
стимулювання його до розробки Програми своєї діяльності» [627, с. 111], ми
вважаємо, що єдиним стимулюючим механізмом у подібному випадку були б
заходи юридичної відповідальності Кабінету Міністрів України за невиконання
його завдань, зокрема дисциплінарного або фінансового характеру, звернені до
керівництва Кабінету Міністрів України, найперше – до Прем’єр-міністра
України.
Характерно, що в Україні поряд із конституційною склалася й
неконституційна по суті практика діяльності низки урядів, програма діяльності
яких Верховною Радою України взагалі не схвалювалася: це уряди В. Фокіна
(1990–1992 рр.), Л. Кучми (1992–1993 рр.), В. Масола (1994–1995 рр.),
В. Пустовойтенка (1997–1999 рр.), А. Кінаха (2001–2002 рр.), Ю. Тимошенко
(2007–2010 рр.), а уряди під керівництвом Ю. Єханурова (2005–2006 рр.) і
В. Януковича (2006–2007 рр.) свої програми для схвалення парламентові
України навіть не пропонували. Без схваленої Програми діяльності працює й
нині діючий Кабінет Міністрів України під керівництвом Д. Шмигаля (з
4 березня 2020 р.) [228].
Необхідність запровадження такого стимулюючого механізму випливає з
необхідності попередження дезорганізації роботи Кабінету Міністрів України,
адже відповідно до пункту 1 параграфа 4 Регламенту Кабінету Міністрів
України Уряд повинен планувати свою роботу на основі та на виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів, для чого розробляє і затверджує
щорічний План дій щодо виконання зазначеної Програми, Основні напрями
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економічної політики України, розробляє і подає на розгляд Верховної Ради
проєкт закону про Державний бюджет України на відповідний рік, проєкти
загальнодержавних програм, планує свою нормотворчу діяльність, зокрема з
розроблення проєктів регуляторних актів [538]. Отже, саме до наявності
схваленої Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів
України «прив’язана» подальша економічна, бюджетна та нормотворча
діяльність Кабінету Міністрів України, що істотно підвищує вагу цього
документа в системі юридичної відповідальності як Уряду, так і держави загалом.
У науковій літературі неодноразово висловлювалися думки стосовно
доцільності припинення повноважень Уряду в разі несхвалення його програми
парламентом [627]. Проте можливе законодавче закріплення автоматичного
припинення повноважень Кабінету Міністрів України в разі несхвалення
Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України
суперечить конституційним положенням: таке припинення не спирається на
норми Основного Закону, а точніше, провокує колізію з нормами статей 87 та
114 Конституції України [284]. Тому закріплення такого положення на рівні
спеціального Закону можливе лише після внесення відповідних змін до
Конституції України, обґрунтованість і доцільність яких, на наш погляд, є
сумнівною: навряд чи варто покладати саме на Кабінет Міністрів України
відповідальність за несхвалення Програми його діяльності, адже суб’єктом, від
якого залежить рішення щодо схвалення цього документа, є Верховна Рада
України, а не Уряд.
Другий аспект юридичної відповідальності Кабінету Міністрів України
пов’язаний із невиконанням Урядом Програми своєї діяльності, схваленої
Верховною Радою України. За таких умов схвалена Програма діяльності
Кабінету Міністрів України обумовлює річний імунітет від відповідальності
Уряду перед парламентом, який буде змушений «терпіти» протягом
щонайменше року недієздатний і безвідповідальний Уряд. Варто зауважити,
що і в цьому випадку законодавство не передбачає жодних правових
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механізмів відповідальності Уряду за невиконання своєї Програми, чим
нівелює її конституційно-правове значення як визначального стратегічного
документа, який би програмував і прогнозував внутрішню та зовнішню
політику України.
Як показує аналіз досвіду схвалення Програм діяльності Уряду в
попередні роки, цей документ реально так і не набув «значення офіційного
утвердження політичної стратегії держави, розрахованої на реалізацію
протягом усього періоду діяльності уряду. Замість того, щоб бути органічною
частиною формування і реалізації єдиної державної політики в країні,
Програма діяльності Кабінету Міністрів України перетворюється в певний
кон’юнктурний документ, ухвалення котрого використовується як легітимний
спосіб пролонгації ще на один рік повноважень конкретного уряду» [448,
с. 144]. З огляду на таке доцільно зберегти в законодавстві України імперативні
приписи щодо періодичного обов’язкового звітування Кабінету Міністрів
України про стан виконання Програми його діяльності з подальшим можливим
розглядом питання про його відповідальність перед Верховною Радою України
за наслідки виконання Кабінетом Міністрів України Програми його діяльності,
схваленої парламентом України (стаття 228 Регламенту Верховної Ради
України [537]).
Аналізуючи специфіку відповідальності Кабінету Міністрів України
перед Президентом і Верховною Радою України, Конституційний Суд України,
зокрема,

дійшов

висновку

про

існування

конституційно-політичної

відповідальності, тобто такої відповідальності, де поєднуються правові та
позаправові

(політичні)

аспекти

[553].

Розвиваючи

цю

позицію

Конституційного Суду України, автори колективної монографії «Проблеми
правової відповідальності» слушно звернули увагу на неоднорідність форм
відповідальності у конституційному праві, що найбільш яскраво проявляється
на прикладі парламентської відповідальності Уряду, та наголосили, що вона
має особливу природу, містить у собі риси як політичної, так і юридичної
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відповідальності, тобто перебуває на їхньому стику. А з огляду на специфіку
різних форм правління (виокремлення на конституційному рівні також глави
держави як суб’єкта, що може притягати до подібного роду відповідальності)
науковці вважають припустимим дати цій формі подвійну назву –
«парламентська (політична) відповідальність» [513, с. 51]. Близькі позиції
щодо дуалістичного (політико-правового) характеру цієї відповідальності
Уряду висловлювали Р. Павленко [420], О. Совгиря [627] та інші вітчизняні
науковці.
Цілком поділяючи цей підхід Конституційного Суду України та
вітчизняних дослідників, маємо визнати, що далеко не завжди в українських
умовах припинення повноважень Кабінету Міністрів України Президентом або
Верховною Радою України в попередні роки мало суто конституційно-правові
підстави. Швидше, навпаки, воно диктувалося суто політичними міркуваннями
та умовами. З огляду на це вважаємо, що з цією (парламентською)
відповідальністю не завжди можна ототожнювати юридичну відповідальність
Кабінету Міністрів України в розрізі юридичної відповідальності держави. І
йдеться тут не лише про те, що далеко не завжди парламент може ухвалити
відповідні рішення, керуючись юридичними аргументами, а що важливіше – у
розрізі юридичної відповідальності держави може не настати припинення
повноважень Кабінету Міністрів України як санкція за певні правопорушення з
його боку.
Водночас вважаємо, що питання відповідальності Кабінету Міністрів
України цілком закономірно пов’язуються законодавцем із загальностатусними
питаннями Уряду та зі здійсненням його повноважень і взаємовідносинами з
іншими вищими органами державної влади – парламентом та Президентом.
Тут фактично йдеться про елементи спільної юридичної відповідальності
зазначених

органів

державної

влади

в

контексті

загальностатусної

відповідальності Української держави, закріпленої в частині другій статті 3
Конституції України: «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
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Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави» [284].
Як слушно зазначає в цьому контексті А. Муртіщева, «конституційноправова відповідальність уряду свідчить про наявність механізмів не
абстрактної політичної, а саме юридичної відповідальності держави в її
прикладному аспекті. Це твердження не заперечує її відповідальність перед
громадянами у порядку відшкодування завданої незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів влади шкоди, проте свідчить про можливість і
доцільність існування механізмів превенції таких порушень, а також здатність і
одночасно зобов’язання держави відновлювати порушений її апаратом
правопорядок» [380, с. 97].
Найперше, юридичну відповідальність Кабінету Міністрів України
пов’язують з ухваленням ним певних нормативних актів, що супроводжує
практично весь цикл урядової діяльності в демократичній державі. При цьому
можна

виокремити

юридичну

відповідальність

Уряду

за

участь

у

законодавчому процесі та у виданні власних нормативно-правових актів, які
повинні відповідати законам. І дійсно, сучасні уряди володіють надзвичайно
різноманітним арсеналом впливу на інші державні органи, зокрема й на
парламент, подекуди втручаючись у традиційну сферу парламентських
прерогатив, зокрема в законодавчий процес [242, с. 102–103]. Так, від якісної
підготовки Урядом проєкту Державного бюджету залежить добробут і країни в
цілому, і забезпечення матеріальних прав кожного її громадянина зокрема.
Багато в чому від видання Урядом підзаконних нормативно-правових актів
залежить дієвість законів, що ставить і власне парламент і результати його
діяльності в тісну залежність від Кабінету Міністрів України.
Водночас конституційно-правові норми програмують значно більшу
відповідальність Уряду у сфері власної нормотворчої діяльності. Адже
аксіоматично, що численні нормативно-правові акти, що ухвалюються Урядом,
«мають органічно входити до вже існуючої в державі системи законодавства,
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не спричиняючи таких феноменів, як звуження чи заперечення конституційних
прав громадян, суперечність законам України чи Конституції тощо» [627,
с. 389]. Базовою та ключовою є конституційна норма, вміщена у частині
першій статті 117 Конституції України, згідно з якою Кабінет Міністрів
України видає постанови і розпорядження в межах своєї компетенції [284]. При
цьому Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією
Конституцією та законами України, а також указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції
та законів України (частина третя статті 113 Конституції України [284]), що
змушує розглядати акти Кабінету Міністрів України не лише як підзаконні, але
й як такі, що мають відповідати указам Президента України та постановам
Верховної Ради України.
Водночас слід заперечити проти спроб розширювального тлумачення
меж компетенції Уряду за рахунок включення до актів, що визначають такі
межі, актів Президента України [627, с. 390]: межі компетенції Кабінету
Міністрів України визначаються повноваженнями, наданими йому виключно
Конституцією та законами України (пункт 12 частини першої статті 92,
пункт 10 статті 116, частина друга статті 120 Конституції України [284]). Як
вищий орган виконавчої влади Кабінет Міністрів України при врегулюванні
питань, віднесених до його компетенції, «зобов’язаний керуватися Законом і не
може змінювати, доповнювати чи розширювати його зміст» [554].
Акти Кабінету Міністрів України можуть бути оскаржені в судовому
порядку на предмет: 1) їх неконституційності; 2) їх незаконності. Так,
оскарження актів Кабінету Міністрів України з підстав їх неконституційності
відбувається

в

уповноважений

порядку конституційного
вирішувати

питання

судочинства.
щодо

Суб’єктом,

конституційності

що
чи

неконституційності нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, є
Конституційний Суд України. Натомість оскарження актів Кабінету Міністрів
України на предмет їх незаконності відбувається в порядку адміністративного
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судочинства (частина 1 статті 27 Кодексу адміністративного судочинства
України [254]). Суб’єктом, уповноваженим ухвалювати рішення щодо
законності чи незаконності нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, є Окружний адміністративний суд м. Києва (частина 1 статті 27
Кодексу адміністративного судочинства України), а надалі його рішення
можуть бути оскаржені в апеляційному порядку до Шостого апеляційного
адміністративного

суду

та

в

касаційному

порядку

до

Касаційного

адміністративного суду у складі Верховного Суду.
Загалом

оскарження

нормативно-правових

актів

є

однією

з

найважливіших категорій справ, які підлягають розгляду в адміністративних
судах, що зумовлено «надзвичайно великим ступенем впливу результатів
розгляду судом таких справ на систему правового регулювання та суспільство
в цілому» та, відповідно, мають «підвищений соціальний ефект» [83, с. 66].
Зазначені міркування повною мірою стосуються такої важливої категорії справ,
якою є оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
оскільки вони безпосередньо зачіпають порядок реалізації широкої сфери прав
і

свобод

людини

та

громадянина,

торкаються

багатьох

аспектів

конституційного правопорядку тощо. Поділяємо позицію Є. Гетьмана та
К. Гетьман стосовно того, що нині вагоме значення в державі надається
«можливості оскарження підзаконних нормативно-правових актів органів
виконавчої влади саме в судовому порядку, оскільки лише в цьому випадку
ініціатива оскарження належить фізичним та юридичним особам, права та
законні інтереси яких порушуються в процесі реалізації, застосування
конкретного нормативно-правового акта» [146, с. 5].
Ми вже зазначали, що згідно з пунктом 15 частини першої статті 106
Конституції України Президент України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів
України з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до
Конституційного Суду України щодо їх конституційності. При цьому
відповідно до частини 6 статті 49 Закону України «Про Кабінет Міністрів
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України» «зупинення дії акта Кабінету Міністрів України Президентом
України на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України
має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій,
спрямованих на виконання зупиненого акта Кабінету Міністрів України,
здійснення повноважень, визначених цим актом». Натомість згідно з частиною
7 цієї ж статті Закону «винесення Конституційним Судом України ухвали про
відмову у відкритті провадження у справі за конституційним поданням
Президента України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету
Міністрів України, ухвали про припинення конституційного провадження у
справі або визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає
Конституції України, відновлює дію цього акта». При цьому «дія такого акта
Кабінету Міністрів України не може бути повторно зупинена Президентом
України на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України,
крім випадків, якщо: 1)

акт Кабінету Міністрів України, визнаний

Конституційним Судом України таким, що відповідає Конституції України,
внаслідок внесення змін до Конституції України стає неконституційним; 2) до
відповідного акта Кабінету Міністрів України, щодо якого Конституційним
Судом України було винесено ухвалу про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі або прийнято рішення про визнання його таким, що
відповідає Конституції України, внесені зміни, що суперечать Конституції
України» [483].
Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним
особам

актами

та

діями

Кабінету

Міністрів

України,

що

визнані

неконституційними, відшкодовується державою в установленому законом
порядку (частина третя статті 152 Конституції України [284]). Проте
«встановленого законом порядку» для такого відшкодування до сьогодні
законодавство України не передбачає. Натомість «зміст формулювання
припису частини третьої статті 152 Конституції України допускає принаймні
декілька варіантів його розуміння: відшкодування можливе, якщо шкода була
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завдана застосуванням акта, який раніше був визнаний неконституційним, або
таке застосування передувало встановленню неконституційності» [225]. Відтак,
навіть погоджуючись із думкою, що «положення Конституції України, в яких
закріплені права людини і громадянина на відшкодування матеріальної та
моральної шкоди, в основному змістовно кореспондуються і корелюються з
міжнародно-правовими актами, а у порівнянні з аналогічними нормами
конституцій європейських країн Основний Закон України надає громадянам
України більше гарантій здійснення їх прав на відшкодування завданої їм
матеріальної та моральної шкоди» [243, с. 10–11], маємо застерегти щодо
відсутності законодавчо встановленого порядку відшкодування державою
матеріальної чи моральної шкоди, завданої фізичним або юридичним особам,
зокрема, актами та діями Кабінету Міністрів України, що визнані в
установленому законом порядку неконституційними.
У разі ж настання відповідальності в порядку відшкодування шкоди,
завданої незаконними актами Кабінету Міністрів України, що були скасовані,
суб’єктом такої відповідальності визнається згідно зі статтею 1175 Цивільного
кодексу України не Кабінет Міністрів України, а безпосередньо держава [684],
до якої мають бути звернуті всі вимоги щодо відшкодування завданої
Кабінетом Міністрів України шкоди. Характерно, що таке відшкодування
здійснюється державою незалежно від вини посадових і службових осіб
Кабінету Міністрів України, найперше – незалежно від вини міністрів,
оскільки діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах
колегіальності та солідарної відповідальності (частина 1 статті 3 Закону
України «Про Кабінет Міністрів України»), а члени Кабінету Міністрів
України несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету
Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади (частина перша
статті 45 Закону України «Про Кабінет Міністрів України») [483].
При цьому законодавство України орієнтує винятково на судовий спосіб
установлення відповідальності Кабінету Міністрів України у таких випадках,
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по суті ігноруючи позасудові механізми, що є істотним упущенням у
вітчизняному законодавстві. На наш погляд, Закон України «Про Кабінет
Міністрів України» має бути доповнений положеннями щодо позасудового
порядку відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями чи діями
Кабінету Міністрів України, зокрема за зверненнями фізичних і юридичних
осіб, коли сам Уряд скасовує свої акти без судового втручання.
Отже, можна відзначити судову та позасудову форми відповідальності
Кабінету Міністрів України, що узалежнюються від інстанції відповідальності.
У разі покладення судом на Уряд певних несприятливих, обтяжливих
юридичних наслідків за вчинення юридично значущих дій ітиметься про
судову форму відповідальності. Наприклад, визнаючи нечинними постанови
Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу
законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”» від 29 квітня 2017 року № 295 (постанова Шостого
апеляційного

адміністративного

суду

від

14 травня

2019

року

№ 826/8917/17 [452]), «Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат
за рішеннями суду» від 22 серпня 2018 року № 649 (рішення Окружного
адміністративного

суду

міста

Києва

від

30

травня

2019

року

№ 826/15616/18 [581]) тощо, судовий орган вказує на матеріально- та
процесуально-правові недоліки в зазначених нормативно-правових актах
Кабінету Міністрів України, що призвели до винесення судових рішень щодо
нечинності таких актів та їх скасування.
Безумовно, постановляючи такі рішення, суд не в змозі автоматично
поновити акти Кабінету Міністрів України, що діяли раніше, оскільки
протилежне суперечило б конституційному принципові поділу державної
влади [342], проте суд може спонукати невизначене число фізичних та/або
юридичних осіб вдатися до поновлення порушених унаслідок незаконних актів
Кабінету Міністрів України прав і свобод у судовому або й позасудовому
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порядку з можливим відшкодуванням завданої незаконними рішеннями
Кабінету Міністрів України шкоди.
Натомість у разі виконання Кабінетом Міністрів України тих чи інших
обов’язків, що випливають з учинених ними юридично значущих дій, що
оцінені як негативні, йтиметься про позасудову форму відповідальності. Така
форма відповідальності наставатиме для Кабінету Міністрів України, зокрема, і
в разі вчинення ним добровільно, без застосування з боку держави будь-якого
примусу, правомірних дій, що полягатимуть у поновленні порушених прав і
свобод людини та громадянина, відновленні конституційного правопорядку
тощо. Наприклад, про таку відповідальність Кабінету Міністрів України
йдеться внаслідок ухвалення ним Постанови «Деякі питання здійснення
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 8 червня 2016 року
№ 365 [182], «Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно
позбавлено особистої свободи» від 11 вересня 2019 року № 845 [183] тощо.
Утім, розглядаючи відповідальність Кабінету Міністрів України в
системі юридичної відповідальності держави, слід також звернути увагу на
певну

супідрядність

і

взаємозалежність

цих

правових

феноменів.

Відповідальність Кабінету Міністрів України у цьому сенсі не лише
пов’язується зі спричиненням його незаконними чи неконституційними
рішеннями матеріальної чи моральної шкоди громадянам, але й з необхідністю
понести відповідальність за порушення «режиму конституційної законності,
конституційно визначеного порядку функціонування і взаємодії владних
інституцій в системі поділу влади, що створює загрозу руйнування принципу
правової держави» [380, с. 107]. У цьому контексті слід розглядати, зокрема, як
неприйнятне тривале невидання Кабінетом Міністрів України необхідних
нормативно-правових актів і незабезпечення ним приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність до законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і
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соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні» з урахуванням положень низки
рішень Конституційного Суду України. Йдеться, зокрема, про такі рішення
Конституційного Суду України: від 4 червня 2019 року № 2-р/2019 у справі за
конституційними

поданнями

45

народних

депутатів

України

щодо

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень
Закону України «Про пенсійне забезпечення» та 48 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих
положень законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб», «Про державну службу», «Про судову експертизу»,
«Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого
самоврядування»,
дипломатичну

«Про

службу»,

статус
«Про

народного

депутата

загальнообов’язкове

України»,

державне

«Про

пенсійне

страхування», «Про Кабінет Міністрів України», «Про прокуратуру», а також
Положення

про

помічника-консультанта

народного

депутата

України,

затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року
№ 379/95-ВР [576]; від 18 грудня 2018 року № 12-р/2018 у справі за
конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) пункту 9 розділу I Закону України
«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII (справа про
соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей) [555]; від 17 липня
2018 року № 6-р/2018 у справі за конституційним поданням 50 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
підпунктів 2–7, 12 та 14 пункту 4 розділу I Закону України «Про внесення змін
та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів
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України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII [556]; від 22 травня 2018 року
№ 5-р/2018 у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12
розділу I Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76VIII [557]. Очевидно, що невжиття Кабінетом Міністрів України належних
заходів щодо виконання актів Конституційного Суду України не лише підриває
пряму дію статті 1512 Конституції України, згідно з якою рішення та висновки,
ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не
можуть бути оскаржені [284], але і посягає на конституційну законність у
державі, призводить до ситуації незабезпеченості й нереалізованості багатьох
соціальних прав громадян.
Безумовно,

з

міркувань

необхідності

реалізації

юридичної

відповідальності держави Уряд мав би бути притягнутий до відповідальності за
такі діяння, як і наприклад, за істотне погіршення економічної, екологічної,
політичної або іншої ситуації в країні, створення загроз національній безпеці
тощо,

тобто

за

ті

«ситуації,

які

потребують

негайного

реагування

уповноважених державних суб’єктів, або для розв’язання конституційних
конфліктів між вищими органами державної влади, що можуть призвести до
розбалансування влади, порушення конституційних принципів і посягань на
конституційно захищені суспільні інтереси та цінності» [380, с. 108–109]. У
цьому сенсі відповідальність Кабінету Міністрів України має бути націлена на
повне

й

невідкладне

поновлення

конституційного

правопорядку

та

конституційної законності.
На

жаль,

конституційно-правових

важелів

забезпечення

такого

поновлення в законодавстві України обмаль. Крім того, це здебільшого
опосередковані важелі: можливість визнання парламентом роботи Уряду чи
окремих

урядовців

незадовільною

(хоч

інститут

індивідуальної

відповідальності міністрів має обмежений характер у конституційному праві
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України [627, с. 432–440]), створення тимчасових слідчих комісій щодо
розслідування тих чи інших зловживань або порушень у діяльності Кабінету
Міністрів України, контроль і моніторинг з боку відповідних контролюючих і
правоохоронних органів тощо.
У цьому напрямі законодавство про Кабінет Міністрів України явно
потребує ґрунтовного доопрацювання з метою забезпечення присутності
принципу юридичної відповідальності в усіх без винятку важливих сторонах
організації та діяльності вищого органу в системі органів виконавчої влади
України. Водночас новелізоване в такий спосіб законодавство потребуватиме
ретельного та всебічного застосування з метою надання зазначеному
принципові реалістичності та здійсненності.
3.4. Внутрішньодержавний юрисдикційний механізм юридичної
відповідальності держави в конституційному праві України
Юридичну відповідальність як універсальну загальноправову категорію в
сучасному світі практично неможливо уявити поза діяльністю судових органів.
Адже встановлення провини особи, форми й ступеня такої провини, обрання й
застосування державного примусу до винної особи, поновлення порушених
прав інших осіб щонайбільше покладається саме на ці органи. Слід вважати
аксіомою,

що

«будь-який

вид

юридичної

відповідальності

неодмінно

передбачає участь (на тому чи іншому етапі) правосудного юрисдикційного
органу, який би авторитетно констатував: було правопорушення чи ні» [79,
с. 96]. Звісно, найчастіше судова влада як влада державна або як одна з
традиційно виокремлюваних у науковій літературі «гілок» державної влади
розглядається як інструмент або інституційний засіб вирішення юридичних
конфліктів між фізичними та/або юридичними особами.
Зазвичай, за умов цілковитого панування доктрини безвідповідальності
держави, проблем не виникало, і суд як державний інститут стояв на сторожі
захисту інтересів саме держави, що незримо «височіла» над суспільними
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відносинами. Проте за умов розгляду й держави як можливого деліквента
природно постало питання щодо участі суду як юрисдикційного органу у
вирішенні юридичних спорів між особою та державою, в яких провина
покладається власне на державу.
У зарубіжній юриспруденції напрацьовано три комплексні домінуючі
підходи до визначення форм участі судових органів у реалізації юридичної
відповідальності держави:
1) коли відповідальність за дії державних органів та їх посадових осіб
покладається винятково на державу;
2) коли така відповідальність покладається винятково на ці органи та їх
посадових осіб;
3) коли має місце спільна відповідальність держави, а потім (переважно в
порядку регресу) – відповідних органів та осіб. За таких умов і участь судових
органів є суттєво різною, позаяк різним є ступінь та обсяг відповідальності
власне самої держави.
Природно також, що участь суду у правових конфліктах довкола
встановлення юридичної відповідальності держави також залежить від
своєрідності встановленої в країні судової системи з її інстанційною
побудовою, особливостей судової спеціалізації, співвідношення апеляційного
та касаційного порядку розгляду відповідних судових спорів (одночасно з
наявністю в них апеляційних та касаційних «фільтрів», що ускладнюють чи,
навпаки, спрощують можливості судових позовів людини до держави),
поширеності судової юрисдикції на відповідне коло спорів, можливостей
обов’язкового чи факультативного досудового врегулювання спорів про
встановлення юридичної відповідальності держави тощо.
Зрештою, в низці країн, як-от у країнах – членах Європейського Союзу,
до суто національних засобів судового захисту прав людини перед державою
додається і захист відповідних прав судовими інстанціями Європейського
Союзу, що становить додатковий елемент участі суду в механізмі застосування
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юридичної відповідальності держави, значимий для України в контексті
конституційно

окресленого

стратегічного

курсу

держави

до

набуття

повноправного членства в Європейському Союзі [45].
Характерно, що дедалі вагомішу роль в осмисленні порушеної
проблематики відіграють наукові та практичні уявлення щодо необхідності
застосування в ході притягнення до юридичної відповідальності держави
належної правової процедури (у межах доктрини належної правової
процедури [158; 395]), що є найбільш відпрацьованою саме в межах
процесуальних галузей законодавства. Зокрема, «конституційне положення про
належну правову процедуру гарантує право особи, яка зазнає фізичної,
матеріальної та моральної шкоди від держави, на звернення до суду відповідної
юрисдикції для захисту свого права на життя, свободу та власність, а також для
захисту будь-якого іншого права, гарантованого законодавством. Воно
додатково включає право бути заслуханим у судовому засіданні, а також право
на подання доказів існування юридичних фактів, які стосуються зазначеного
права особи. Право особи бути заслуханою в суді, коли вона позбавляється
таких життєво важливих цінностей, як життя, свобода та власність, англійські
судді називали природною справедливістю (natural justice), під якою також
розуміються гарантії процесуальних прав особи, зокрема гласність і
змагальність у судовому процесі, конституційні гарантії щодо судового захисту
будь-якого порушеного права особи та гарантія права на судове оскарження
дій адміністративних органів» [158, с. 13; 532].
Як зауважує О. Овсяннікова, «основним призначенням належної правової
процедури … є встановлення таких процедурних обмежень, які б не надавали
можливості

перевищувати

повноваження

органів

публічної

влади

та

забезпечували захист прав і свобод особистості від свавільного втручання
держави у процесі здійснення ними юридично значимих дій» [395, с. 130]. Тим
самим

вказується

на

незаперечну

активну

участь

у

відповідному
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юрисдикційному процесі судових органів відповідно до встановленої за ними
компетенції та залежно від їх спеціалізації й інстанційності.
Як визнає німецький учений Г.-Г. Лохан, «для правової держави
сучасного типу її обов’язок нести відповідальність не підлягає сумніву.
Окремий громадянин повинен мати можливість принаймні безпосередньо
захиститись від неправомірних втручань суб’єктів влади (так зване первинне
право вимоги), але якщо він у попередньо зазначений спосіб не досяг успіху,
громадянин повинен мати можливість врешті-решт отримати грошове
відшкодування (так зване вторинне право вимоги)» [332, с. 60].
Із цими позиціями солідаризується і американський правник Дж. Нортон
Мур (Уолтер Л. Браун), зауважуючи, що згідно з принципом верховенства
права урядові рішення повинні ґрунтуватися на згоді народу та діяти лише
через структури та процедури, розроблені для попередження утисків і
державної тиранії, що захищатимуть фундаментальні права і свободи та є
об’єктом оцінки незалежними судами [378, с. 13–14]. Так само у справі «Класс
та інші проти Німеччини» від 6 вересня 1978 року ЄСПЛ підкреслив, що із
принципу верховенства права випливає, зокрема, що втручання органів
виконавчої влади у права людини має підлягати ефективному нагляду, який, як
правило, повинна забезпечувати судова влада [635].
Відповідно до усталених у новітній правовій доктрині підходів саме в
сучасній державі суд, згідно з національними конституціями та актами
міжнародного права, виступає носієм судової влади, здійснюваної у формі
правосуддя. Це, відповідно, потребує належної правової організації його
діяльності відповідно до вимог права, зокрема до стандартів правової
державності. Водночас саме в межах відповідальної перед суспільством
демократичної та правової держави роль суду в суспільстві виявляє свою
дуалістичність: з одного боку, це переважно державний орган (хоч від правової
традиції залишені у спадок сучасності й недержавні форми організації суду чи
квазісуду – третейські, товариські суди, суди за участю присяжних тощо), з
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іншого боку, у конфліктах, де відповідачем виступає саме держава, суд,
принаймні в ідеалі, має виступати безстороннім, неупередженим і об’єктивним
суб’єктом розв’язання відповідних спорів, а в разі визнання відповідальності
держави – забезпечувати її безумовне й неухильне притягнення до
відповідальності, як і будь-якого іншого правопорушника. Зрештою, тенденція
до одержавлення суду ніколи і ніде повністю не завершувалася повним його
одержавленням [164, с. 656].
Поряд із цим останнім часом можна спостерігати потужну тенденцію до
щільнішого охоплення правом (так званої юридизації) дедалі ширшого кола
суспільних відносин, у межах яких, природно, зростає і юридична
конфліктність, розв’язувати яку повинні саме суди. Розширюються й межі
компетенцій національних держав і наддержавних утворень, що призводить до
поширення судової юрисдикції на всі або на більшість конфліктних відносин,
які нині продукує суспільство.
За влучним спостереженням Д. Лук’янця, «чим більш складнішими
стають суспільні відносини, що піддаються правовому регулюванню, тим
яскравіше

проявляється

роль

юридичної

відповідальності

в

цьому

процесі» [333, с. 4]. Типовим є приклад України, де практично на всі спірні
питання поширено юрисдикцію судів, що підтверджено й на конституційному
рівні (стаття 124).
Отже, гіпотетично ті чи інші відносини за участю держави теж можуть
перебувати у фокусі уваги судових органів з точки зору визначення дуалізму
відповідальності/невідповідальності держави за ті чи інші порушення,
невчинення певних дій, неухвалення певних рішень або ж їх ухвалення
неналежним способом чи поза межами державної компетенції тощо. Тож
зовсім невипадково «право про відповідальність держави в своєму регулюванні
в досить широкому обсязі є саме так званим суддівським правом (тобто
розвинуто судовою практикою), тому іноді в цій галузі відсутня когерентність
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норм і спостерігається розпорошення можливостей звернення до судів різної
юрисдикції» [332, с. 62].
При цьому національні конституційні засади активізації ролі суду в
питаннях юридичної відповідальності держави ґрунтуються як на нормах
самого Основного Закону України, так і на правових позиціях Конституційного
Суду України, окреслених ним у постановлених рішеннях.
Нагадаємо, що відповідно до статті 55 Конституції України права і
свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен
має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту
звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних
судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом
або учасником яких є Україна [284]. Означена норма набула в Україні
практичної значущості після ухвалення Закону України «Про виконання
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23
лютого 2006 року, у статті 17 якого прямо зазначено, що суди застосовують
при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права [464].
Згідно зі статтею 56 Конституції України кожен має право на
відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування
матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. А
відповідно до частини четвертої статті 62 Основного Закону України у разі
скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну
та моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням [284].
В усіх трьох процитованих вище статтях Конституції України (55, 56, 62)
законодавець зробив вирішальний акцент на участі суду у притягненні до
юридичної відповідальності держави. Такий підхід цілковито корелює з
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конституційними особливостями інсталяції судової влади в Україні, що
ґрунтуються, зокрема, на таких приписах: правосуддя в Україні здійснюють
виключно суди; делегування функцій судів і привласнення цих функцій
іншими органами чи посадовими особами не допускаються (частини перша та
друга статті 124 Конституції України [284]).
«Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будьяке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди
розглядають також інші справи. Законом може бути визначений обов’язковий
досудовий порядок урегулювання спору. Народ безпосередньо бере участь у
здійсненні правосуддя через присяжних. Україна може визнати юрисдикцію
Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом
Міжнародного кримінального суду (частина третя – шоста статті 124). «З
метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових
відносин діють адміністративні суди» (частина п’ята статті 125) [284].
Варто зазначити, що Україна підписала Римський статут Міжнародного
кримінального суду (МКС) у 2000 році, проте він досі не ратифікований
Верховною Радою України. 4 лютого 2015 року, дотримуючись статті 123
Статуту МКС, Верховна Рада України ухвалила постанову про визнання
юрисдикції МКС щодо міжнародних злочинів, вчинених на території України
починаючи з 20 лютого 2014 року, у тому числі в Криму і на Донбасі [481].
Система адміністративних судів була запроваджена в Україні лише з
2004 року, а в 2005 році було ухвалено закон, що регламентував їх діяльність, –
Кодекс адміністративного судочинства України [297].
Відповідно до означених конституційних положень судовий захист прав і
свобод людини та громадянина необхідно розглядати як вид державного захисту
прав і свобод людини та громадянина. Саме держава бере на себе такий
обов’язок відповідно до частини другої статті 55 Конституції України. Право на
судовий захист передбачає і конкретні гарантії ефективного поновлення в
правах шляхом здійснення правосуддя. Конституція України гарантує кожному
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судовий захист його прав у межах конституційного, цивільного, господарського,
адміністративного і кримінального судочинства України.
Норми, що передбачають вирішення спорів, зокрема про поновлення
порушеного права, не можуть суперечити принципу рівності всіх перед законом
та судом і у зв’язку з цим обмежувати право на судовий захист [553]. Водночас
забезпечення прав і свобод потребує, зокрема, законодавчого закріплення
механізмів (процедур), які створюють реальні можливості для здійснення
кожним громадянином прав і свобод. До таких механізмів належить
структурована система судів і види судового провадження, встановлені
державою. Судовий захист вважається найбільш дієвою гарантією відновлення
порушених прав і свобод людини та громадянина [558].
Конституційним Судом України в рішенні від 25 листопада 1997 року
№ 6-зп було сформульовано правову позицію, за якою вдосконалення
законодавства в контексті статті 55 Конституції України має бути поступовою
тенденцією, спрямованою на розширення судового захисту прав і свобод
людини, зокрема судового контролю за правомірністю й обґрунтованістю
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Ця правова
позиція кореспондується з положеннями статті 13 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод щодо ефективного засобу юридичного
захисту від порушень, вчинених особами, які здійснюють свої офіційні
повноваження. Реалізація права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності
вказаних суб’єктів має відповідати також вимозі стосовно доступності
правосуддя, про що зазначено в міжнародних правових документах – Загальній
декларації прав людини (стаття 8), Міжнародному пакті про громадянські і
політичні

права (стаття 14), Конвенції

про

захист прав людини і

основоположних свобод (стаття 6), Декларації основних принципів правосуддя
для жертв злочинів та зловживання владою, прийнятій Генеральною
Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 року (пункт 4) [544].
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Розширення меж повноважень суду підкріплюється в спостережуваній
останнім часом тенденції до судової спеціалізації, що відповідним чином
диференціює і можливості притягнення до юридичної відповідальності
держави залежно від специфіки правового спору, стороною в якому є держава
як політико-правова організація суспільства. Так, на думку Б. Пінєроля, «якщо
питання

про

відповідальність

адміністрації

продовжуватиме

бути

врегульованим нормами специфічного права, то таке право втратить свою
оригінальність через збільшення кількості джерел права та зростаючий тиск на
адміністрацію з боку суб’єктів управління через подання до неї позовів.
Відповідальність адміністрації ставатиме все більше загальною та абсолютною.
Режим, який головним чином був запроваджений судовою практикою,
відповідає меті відшкодування збитків, яка полягає у диверсифікації режимів
відповідальності та концепції відшкодування збитків і причинного зв’язку.
Сучасний розвиток права відповідальності полягає у трансформуванні ролі
судді та принципів відповідальності» [437, с. 67].
Забезпечення юридичної відповідальності держави з боку суду досить
виразно унаочнюється через призму сучасних функцій судової влади.
Нагадаємо, що в теорії судової влади під функцією цієї влади розуміється
«напрям діяльності складової державної влади демократичної, правової
держави в конкретній сфері її владного регулювання, відповідно до цінностей
та орієнтирів держави, що корелюється із розумінням призначення цієї
держави у суспільстві, її цілями, змістом функцій, які виконує держава в цій
сфері регулювання, реалізується у відповідних видах і формах, специфічними
методами, способами, засобами» [100, с. 210]. Такими функціями є також
«сукупність напрямів діяльності складової державної влади демократичної,
правової держави в конкретній сфері її владного регулювання, відповідно до
цінностей та орієнтирів держави, що корелюються із розумінням призначення
цієї держави в суспільстві, її цілями, змістом функцій, які виконує держава в
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цій сфері регулювання, реалізується у відповідних видах і формах,
специфічними методами, способами, засобами» [100, с. 210].
Попри різноманітність підходів до класифікації та виокремлення тих чи
інших функцій судової влади пріоритетною функцією судової влади в умовах
демократичної правової держави ми вважаємо правозахисну, під якою
розуміємо здійснення цими органами правосуддя у сфері захисту прав і свобод
людини і громадянина як ключової та визначальної конституційної цінності в
суспільстві й державі [57, с. 48]. Так, у рішенні від 30 січня 2003 року № 3рп/2003 у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора
Конституційний Суд України зауважив, що «правосуддя за своєю суттю
визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і
забезпечує ефективне поновлення в правах» [570].
Так само і в юридичній науці переконливо обґрунтовується теза про те,
що серед різноманітних механізмів захисту та забезпечення прав і свобод
людини найбільш важливою та дієвою є судова форма захисту, яка є вищою
конституційною формою захисту прав і свобод людини, що забезпечується
державою.
Аргументуючи таку оцінку, В. Сенчук, наприклад, слушно звертає увагу
на такі обставини:
1) сама по собі судова влада та здійснюваний нею судовий захист прав і
свобод людини та громадянина є тією ознакою конституційної демократії, без
якої

унеможливлюється

функціонування

всієї

системи

демократичної

організації державної влади. Будь-які демократичні перетворення в Україні не
можуть і не повинні відбуватися поза контекстом удосконалення організації та
діяльності судової влади, що у такий спосіб значно актуалізує проведення
фундаментальних теоретико-правових досліджень судової влади та її ролі в
забезпеченні демократизму Української держави;
2) демократія є системою, яка гарантує та забезпечує права і свободи
людини та громадянина, перетворюючи людину, її добробут та її права на

291
основну соціальну цінність, яка визначає і спрямовує діяльність держави, що
дає підстави багатьом дослідникам характеризувати здійснюваний судовою
владою захист прав і свобод людини як своєрідну «серцевину» процесу
постання демократичної та правової держави в Україні;
3) досвід функціонування судової влади в Україні переконливо вказує,
що доволі часто вона відіграє одну з ключових ролей у збереженні
демократичних основ державного ладу, стоїть на сторожі демократії та
недопущення узурпації державної влади [611, с. 24].
Функція забезпечення і захисту прав людини нині вважається головною
функцією судів та суддів, які реалізують її шляхом вирішення юридично
значущих справ, що чітко підтверджується не лише доктринально, але й
законодавчо. Так, у статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
закріплено положення про те, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах
верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд і повагу до
інших прав і свобод, гарантованих Конституцією та законами України, а також
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України [509].
У Кодексі адміністративного судочинства України (КАСУ) визначено,
що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових
відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні
ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на
виконання делегованих повноважень (стаття 2) [254].
Стаття 1 Кримінального кодексу України вказує, що Кримінальний
кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і
свобод людини та громадянина, власності, громадського порядку та
громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних
посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
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Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які
суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до
осіб, що їх вчинили [304]. Подібно до цієї норми, у статті 2 Цивільного
процесуального кодексу України як завдання цивільного судочинства
визначене справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення
цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб,
інтересів держави [685]. Отже, визнаючи, що для демократичної держави
однією з пріоритетних цілей є забезпечення й захист прав і свобод людини та
громадянина, а також її законних інтересів, ми тим самим погоджуємося з
положенням про виняткову роль судової влади в організації державної влади в
демократичній державі, а також в її функціонуванні.
Забезпечити надійний захист прав і свобод людини та громадянина, як
того вимагає Основний Закон України, може лише судова система, яка діятиме
виключно на засадах, визначених Конституцією, а саме: законності, рівності
всіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласності судового
процесу, змагальності сторін, додержання презумпції невинуватості та ін., в
умовах незалежності й недоторканності суддів [163].
На наш погляд, вирішальне значення судової влади у вирішенні
юридичних спорів за участю держави як деліквента зумовлене тим, що,
наприклад, у деяких країнах, і в Україні зокрема, натепер «інститут
позасудового, а тим паче добровільного відшкодування шкоди, завданої
діяннями органів влади, … відсутній. Відсутній навіть чіткий та прозорий
концептуальний підхід до функціонування цього інституту. Також проблема
полягає в тому, що в деяких випадках особа не може реалізувати своє право,
оскільки відсутній механізм його реалізації» [669, с. 16]. Тому на суд лягає
подвійний тягар з вирішення практично всіх (зокрема й тих, які могли бути
розв’язані на досудовій стадії врегулювання відповідних спірних питань)
юридичних спорів за участі держави як деліквента. Натомість у сучасній Україні

293
питання судового порядку відшкодування шкоди фактично застосовується як
єдиний спосіб захисту й поновлення порушених прав [669, с. 47].
Зрештою, перевагою судової відповідальності держави, за умов
відсутності

чи

слабкої

розвинутості

позасудових

форм

і

механізмів

застосування інституту юридичної відповідальності держави, є процесуальна
чіткість, упорядкованість відповідних процедур і очікуване розмежування
судових інстанцій та юрисдикцій у розв’язанні відповідних спорів.
Звісно, тут можна помітити певну колізію: вирішувати спір, де однією зі
сторін є держава, покликаний державний же орган, яким є суд. Це відразу
породжує питання: чи впорається суд із цим завданням? Чи не перетвориться
відповідне судове провадження на «гру із заздалегідь відомим результатом»?
Відповідаючи на це питання, маємо врахувати насамперед юридичну
складність природи суду як органу, уповноваженого суспільством розв’язувати
юридичні спори. Так, В. Лазарєв відзначає, що у протистоянні особи та
держави суд, керуючись нормами Конституції про вищу цінність прав і свобод
людини, про їх безпосередню дію, про забезпеченість їх правосуддям і про
самостійність органів судової влади відносно інших органів держави,
опиняється в становищі представника громадянського суспільства, а не
держави [321, с. 21]. Так само, й на думку українського дослідника
С. Прилуцького, статус суду як арбітра у відносинах між державою та
громадянином, як інструмента, покликаного притягнути в необхідних випадках
саму державу до юридичної відповідальності, ґрунтується на переважно
позадержавному походженні феномену судової влади, яка більшою мірою є
надбанням громадянського суспільства, продуктом його розвитку і його
іманентних внутрішніх потреб [457].
Із цим висновком, із певними застереженнями, ґрунтованими на ідеях
Г. Гегеля, А. де Токвілля, О. Ерліха та Г. Гурвіча, можна, напевно, погодитися.
Адже саме соціолого-правова парадигма праворозуміння виводить судову
владу переважно з позадержавних джерел (витоків), а потім звертає увагу на
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спроби держави – і часто небезуспішні – одержавити цей інститут,
припасувавши його до державного апарату як «третю» гілку влади», тим самим
скасувавши або принаймні суттєво знизивши потенціал його незалежності від
державної влади взагалі (а найперше – від виконавчої влади як носія
якнайбільшого обсягу матеріальної влади в державному апараті).
Отже, спроможність суду бути арбітром і реалізувати юридичну
відповідальність держави в судовому провадженні залежить від реальної
незалежності судової влади, розробці доктринальних та праксеологічних засад
якої було присвячено чимало наукових досліджень.
Не торкаючись їх змістовного аналізу, зробимо посилання лише на
правові позиції, висловлені в преамбулі Постанови Пленуму Верховного Суду
України від 13 червня 2007 року № 8 «Про незалежність судової влади»:
«Гарантії незалежності … суддів як носіїв судової влади та самостійності судів
як судових органів визначено Конституцією та законами України …» (абзац
другий). Там же в абзаці четвертому вказано: «… реалізація зазначених
правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою
належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії
принципу

верховенства

права,

захисту

прав

і

свобод

людини

та

громадянина…» [489].
Водночас судовій незалежності не суперечить встановлення особливої
юридичної відповідальності суддів, що знайшла вагоме місце в національній
правовій системі. Зрештою, не можна не погодитися з висновком О. Овчаренко
в тому, що «юридична відповідальність суддів, як і відповідальність держави
загалом, якщо вона базується на чітких прозорих стандартах, не підриває
незалежність суду. І навіть навпаки: інститут відповідальності суддів, якщо він
функціонує розумно і ефективно, здатен підвищити авторитет системи
правосуддя в державі, що, у свою чергу, є передумовою довіри населення до
судової гілки влади і легітимації права в цілому» [397, с. 213; 762, p. 315].
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Не менш важливою засадою реальності судової відповідальності
держави, поряд із незалежністю суду та суддів, є доступність правосуддя. Ця
якісна ознака правосуддя переважно «розглядається як принцип організації та
діяльності судової влади, сутність якого полягає у відсутності фактичних і
юридичних перешкод для звернення зацікавлених осіб до суду за захистом
своїх прав. Його місце в системі принципів права зумовлюється тим, що
сфера дії принципу доступності правосуддя поширюється на організацію
судової системи й регламентацію судової процедури. Обов’язок забезпечення
доступності правосуддя з боку держави випливає з конституційного
положення про судовий захист прав і свобод людини (стаття 55 Конституції
України) і положень міжнародно-правових актів. Зміст цього принципу
розкривається в різноманітті його елементів – правових, соціальних та
економічних» [398, с. 179].
Цінність доступності правосуддя неприпустимо зводити лише до того,
що судова влада є інституційно оформленою в систему відповідних органів і
наділена універсальною юрисдикцією щодо вирішення правових конфліктів,
які виникають у суспільстві. Вона полягає як у наявності процедури судового
розгляду, так і в можливості скористатися її перевагами, практична реалізація
яких не обтяжена ні правовими, ні фактичними перешкодами на момент
звернення до суду й у процесі судового розгляду [398, с. 179–180].
Апелюючи до визначальної ролі саме судової відповідальності держави,
тобто до юридичної відповідальності держави, що реалізується шляхом
застосування

правосуддя,

не

можна

обійти

увагою

питання

щодо

різноманітності форм такої відповідальності, під якими ми пропонуємо
розуміти однорідні (за змістом і спрямованістю) форми діяльності судових
органів у сфері реалізації юридичної відповідальності держави.
Конституційні норми розкривають такі форми судової відповідальності
держави, як:
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1) відшкодування

матеріальної

та

моральної

шкоди,

завданої

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх
посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень;
2) відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вироком
суду, що визнаний неправосудним, внаслідок якого особу було безпідставно
засуджено;
3) відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, завданої фізичним
або юридичним особам актами та діями, що визнані неконституційними.
Як

ми

неодноразово

зазначали,

на

сьогодні

окремого

закону,

спрямованого на врегулювання порядку відшкодування державою фізичним і
юридичним особам збитків, завданих прийняттям неконституційних актів та
неконституційними діями, в системі законодавства України немає. Проте така
прогалина в законодавстві, на нашу думку, не є перешкодою в судовому
захистові прав людини, які були порушені дією неконституційного закону. У
цьому випадку підлягає застосуванню норма частини 10 статті 10 Цивільного
процесуального кодексу України, якою встановлено заборону відмови в
розгляді справи з мотивів відсутності законодавства, що регулює спірні
відносини.

Відповідно,

«відсутність

правового

порядку

добровільного

відшкодування шкоди ніколи ще не ставала перешкодою стосовно її стягнення
в примусовому порядку на підставі судового рішення» [94].
Нагадаємо також, що ще в пункті 16 Постанови Пленуму Верхового Суду
України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»
від 1 листопада 1996 року № 9 вищий судовий орган України звертав увагу на
те, що суди повинні суворо дотримуватися передбаченого статтею 56
Конституції України права особи на відшкодування за рахунок держави чи
органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при
здійсненні ними своїх повноважень [477].
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Деталізуючі ці конституційні настанови норми розміщено в Законі
України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
органів досудового розслідування, прокуратури і суду», стаття 14 якого,
зокрема, передбачає судове провадження у відповідних категоріях справ [492].
Так само низкою норм Цивільного кодексу України передбачено судове
провадження у позовах про відшкодування державою шкоди:
1) завданої фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією
чи бездіяльністю органу державної влади при здійсненні ним своїх
повноважень незалежно від вини цих органів (стаття 1173);
2) завданої фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями
чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державної влади при
здійсненні нею своїх повноважень незалежно від вини цієї особи (стаття 1174);
3) завданої фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом
державної влади нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і
скасований, незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів
(стаття 1175);
4) завданої фізичній особі внаслідок її незаконного засудження,
незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного
застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного
накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт,
незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що здійснює
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або
суду (стаття 1176) [684].
Отже, залежно від цих приписів законодавства можуть бути, на наш
погляд, диференційовані й окремі форми судової відповідальності держави за
відповідні делікти.
Водночас така диференціація може бути проведена також і ще залежно
від двох критеріїв – залежно від судової спеціалізації (загальні, господарські та
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адміністративні суди) та від інстанційності розгляду судової справи (по першій
інстанції, в апеляційному та в касаційному порядку). У цьому ракурсі особливо
важливою видається, на наш погляд, адміністративно-процесуальна форма
судової відповідальності держави, де задіяні адміністративні суди. Це
обґрунтовується конституційним приписом, згідно з яким саме на ці суди
покладається функція захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічноправових відносин (частина п’ята статті 125 Конституції України [284]).
У

сучасній

юриспруденції

справедливо

наголошується,

що

«адміністративна юстиція характеризується найфундаментальнішою ознакою –
відповідальністю суверена (держави) за його ставлення (протиправне) до своїх
громадян і організацій. Тобто від обмежень тих дій держави, які
найнебезпечніше

впливають

на

цих

суб’єктів

як

фактично,

так

і

юридично» [202, с. 106].
Як зазначає Ю. Старілов, саме адміністративна юстиція виконує функцію
стримування й урівноваження адміністративних заходів та дій, гарантує режим
законності у сфері організації та функціонування як законодавчої, так і
виконавчої гілки державної влади.
Формування адміністративних судів відповідає потребам будівництва
правової держави, в якій чітко встановлено та забезпечено публічні інтереси,
що в даному випадку означають необхідність турботи держави про судовоправовий захист суб’єктивних публічних прав і свобод громадян та юридичних
осіб [310, с. 16].
М. Фуко також відзначав, що арбітраж між органами публічної влади та
громадянами беруть на себе саме адміністративні суди, що свідчить про
існування в країні правової держави [676]. У цьому аспекті новітнє
будівництво системи адміністративних судів в Україні відповідає парадигмі
розвитку судочинства, започаткованій видатним ученим-адміністративістом
Р. Гнейстом,

який

обґрунтовував

необхідність

спеціалізованого

адміністративного судочинства. Зрештою і практичне запровадження до
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судових систем низки європейських країн ще в середині – у другій половині
XIX сторіччя адміністративних судів, діяльність яких була спрямована на
запобігання та припинення свавілля влади, поліції та публічного правління
взагалі, зумовило поступовий перехід від так званої поліцейської держави до
сучасної правової. Тому й нині основною формою судового захисту прав
фізичних та юридичних осіб від порушень з боку адміністративних органів
держави та місцевого самоврядування вважається саме адміністративна
юстиція, яка є неодмінним атрибутом сучасної правової держави [9, с. 106].
У науці справедливо наголошується на тому, що соціально-правове
підґрунтя розгляду держави як відповідача в адміністративному судочинстві
базується на таких факторах: «по-перше, сутність самої адміністративної
юстиції, яка передовсім опікується справами “людина проти держави”; подруге, фактична нерівність сторін публічно-правового спору, де однією зі
сторін виступає представник держави, у якого апріорі більший обсяг владних
повноважень; по-третє, наявною та обстоюваною у фаховій літературі
презумпцією правомірності правової позиції громадянина у взаєминах з
державою (органами публічної адміністрації та посадовими особами); почетверте, приписами нормативно-правових актів, де вказується про можливість
розгляду держави у якості відповідача у судових справах; по-п’яте, більш
фінансово вигідним становищем позивача – фізичної чи юридичної особи, яка
не є представником держави, у контексті розподілу судових витрат; по-шосте,
різноманітними напрямами діяльності держави, де намагання забезпечити
реалізацію загальносуспільних інтересів іноді призводить до обмеження
(порушення) прав окремо взятої особи» [732, с. 93].
Якщо звернутися до ключових позицій законодавства, на якому
ґрунтується діяльність адміністративних судів у сфері реалізації судової
відповідальності держави, то найперше слід звернути увагу на конструкцію
частин 1 та 2 статті 5 КАСУ.
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Відповідно до них кожна особа має право в порядку, встановленому
КАСУ, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією
чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або
законні інтереси, і просити про їх захист шляхом:
1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи
окремих його положень;
2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи
окремих його положень;
3) визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та
зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;
4) визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною
та зобов’язання вчинити певні дії;
5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень)
суб’єкта владних повноважень;
6) прийняття судом одного з рішень, зазначених вище в пунктах 1–4, та
стягнення з відповідача – суб’єкта владних повноважень коштів на
відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або
бездіяльністю. Захист порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка
звернулася до суду, може здійснюватися судом також в інший спосіб, який не
суперечить закону і забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів
людини та громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин
від порушень з боку суб’єктів владних повноважень [254]. Вважаємо, що цими
нормами закону громадянам надано достатньо широкий простір щодо
реалізації

в

порядку

адміністративного

судочинства

юридичної

відповідальності держави. При цьому слід також враховувати й те, що
Кодексом заборонено відмовляти в розгляді та вирішенні адміністративної
справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності
законодавства, яке регулює спірні відносини (частина 4 статті 6 КАСУ [254]).
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Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 19 КАСУ юрисдикція
адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах,
зокрема, спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних
повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи
індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду
таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження [254].
Тим самим було фактично визнано примат адміністративного судочинства в
реалізації

судової

відповідальності

держави

перед

громадянами

та

юридичними особами.
Ще у 2008 році Пленум Вищого адміністративного суду України,
узагальнюючи підстави оскарження рішень щодо дій чи бездіяльності суб’єктів
владних повноважень як представників держави, зазначив, що «судам
необхідно враховувати, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень належить перевіряти, чи прийняті
(вчинені) вони:
1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України;
2) з використанням повноваження з метою, із якою це повноваження
надано;
3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення
для прийняття рішення (вчинення дії);
4) безсторонньо (неупереджено);
5) добросовісно;
6) розсудливо;
7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи
несправедливій дискримінації;
8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будьякими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і
цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);
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9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;
10) своєчасно, тобто протягом розумного строку» [497].
На наш погляд, указані засади підлягають безумовному застосуванню
адміністративними судами під час судових проваджень проти державивідповідача.
Слід також мати на увазі, що частиною 5 статті 21 КАСУ передбачено,
що «вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями,
діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням
прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, або вимоги
про витребування майна, вилученого на підставі рішення суб’єкта владних
повноважень, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в
одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше такі
вимоги вирішуються судами в порядку цивільного або господарського
судочинства» [254]. Як роз’яснив Вищий адміністративний суд України, при
оскарженні рішення суб’єкта владних повноважень особа має право також
заявити вимоги про відшкодування шкоди, завданої цим рішенням. Відповідно,
коли у своїх вимогах позивач не просить скасувати будь-яке рішення суб’єкта
владних повноважень (визнати його дії чи бездіяльність неправомірною тощо),
такі позовні вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного
судочинства [511].
Упродовж достатньо тривалого часу Верховний Суд України займав
позицію, що для відшкодування шкоди, завданої неправомірними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органу державної влади, їх неправомірність має бути
встановлена виключно в адміністративному суді та підтверджуватися
рішенням суду в адміністративній справі. Вперше до такого висновку
Верховний Суд України дійшов у постанові від 25 жовтня 2005 року у справі
№ 32/421 про стягнення з державної виконавчої служби шкоди, завданої
неправомірними діями державного виконавця. У вказаній справі суд відмовив
позивачу у позові на тій підставі, що відсутнє рішення суду, яке
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підтверджувало

б

неправомірність

(незаконність)

дій

державного

виконавця [390]. Відтоді досить тривалий час господарські та загальні суди
замість того, щоб вирішувати спір по суті, встановлювати на підставі поданих
сторонами доказів наявність чи відсутність підстав для відшкодування
державою шкоди, відмовляли у позовах виключно на тій підставі, що відсутнє
рішення суду в адміністративній справі про визнання незаконними рішень (дій,
бездіяльності) відповідача (суб’єкта владних повноважень). Проте наразі
жодна норма закону не визначає, що для звернення до загального чи
господарського

суду з

позовом про

відшкодування

шкоди,

завданої

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади,
неправомірність рішень, дій чи бездіяльності має підтверджуватися рішенням
суду в адміністративній справі, яке матиме преюдиційне значення для
вирішення господарської чи цивільної справи про відшкодування шкоди.
Зрештою, і Велика Палата Верховного Суду неодноразово висловлювала
позицію, що спори про відшкодування шкоди, завданої протиправними
рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єктів владних повноважень, вчиненими
ними під час здійснення публічно-владних управлінських функцій, мають
вирішуватися за правилами господарського (або загального) судочинства, якщо
позивачі не ставлять вимоги про вирішення публічно-правового спору
(постанови від 15 березня 2018 року у справі № 461/1930/16 ц, від 17 жовтня
2018 року у справі № 464/1874/17, від 27 лютого 2019 року у справі
№ 405/4179/18). Однак позиція Великої Палати стосувалася юрисдикції
вирішення

спорів

про

відшкодування

шкоди,

завданої

позивачам

протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єктів владних
повноважень, та не стосувалася питання щодо можливості встановлення
господарськими судами протиправності таких рішень, дій чи бездіяльності під
час вирішення спору по суті [240]. Відтак велике значення для забезпечення
належного захисту прав особи та реалізації юридичної відповідальності
держави мала ухвалена 12 березня 2019 року Великою Палатою Верховного
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Суду постанова у справі № 920/715/17, згідно з якою з Державного бюджету
України на користь позивача була стягнута шкода, завдана позивачу
незаконною

бездіяльністю

органу

державної

влади,

яка

полягала

в

незаконному неповерненні вилученого майна. Стягуючи шкоду, завдану
незаконними діями органу державної влади, Велика Палата вказала, що
«питання наявності між сторонами деліктних зобов’язань та цивільно-правової
відповідальності за заподіяну шкоду перебуває у площині цивільних
правовідносин потерпілого та держави, а тому господарський суд самостійно
встановлює наявність чи відсутність складу цивільного правопорушення, який
став підставою для стягнення шкоди, оцінюючи надані сторонами докази».
При цьому посилання скаржника (суб’єкта владних повноважень) на
необхідність попереднього судового рішення, яким має бути встановлено
протиправність відповідних дій, рішень чи бездіяльності державного органу, як
підстави для відшкодування шкоди, Велика Палата визнала необґрунтованими.
Отже, згідно з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду,
відтепер для звернення до загального чи господарського суду з позовом про
відшкодування

шкоди,

завданої

незаконними

рішеннями,

діями

чи

бездіяльністю органів державної влади, фізичним та юридичним особам не
потрібно попередньо звертатися до адміністративного суду для отримання
рішення про протиправність дій, рішень чи бездіяльності державного органу.
Протиправність рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади,
якими

особі

завдано

шкоду,

має

встановлюватися

загальними

та

господарськими судами в межах справи про відшкодування шкоди, на підставі
наданих сторонами доказів і не обов’язково має підтверджуватися рішенням
суду в адміністративній справі [240]. Зазначена правова позиція Верховного
Суду є вельми вагомою та значущою для розвитку судової практики щодо
реалізації

юридичної

відповідальності

держави.

Проте,

з

огляду

на

змінюваність правових позицій вищих судових інстанцій, про що вже йшлося
вище, самої лише правової позиції Верховного Суду вважаємо не достатньо.
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Викладену вище правову позицію щодо недоцільності адміністративної
преюдиції у відповідній категорії судових справ слід «перетворити» на чіткий
законодавчий припис, у зв’язку з чим видається доцільним доповнення чинних
процесуальних кодексів відповідними законодавчими положеннями, які
повинні чітко й однозначно вказати на те, що протиправність рішень, дій чи
бездіяльності органу державної влади, якими особі було завдано шкоду, має
встановлюватися загальними та господарськими судами в межах справи про
відшкодування шкоди, на підставі наданих сторонами доказів і не потребує
підтверджень рішенням суду в адміністративній справі.
Завершуючи огляд проблем реалізації форм судової відповідальності
держави, маємо окремо згадати про таку форму, як забезпечення виконання
судових

рішень,

що

є

важливим

елементом

реалізації

юридичної

відповідальності держави. Саме на державу покладено обов’язок дбати про те,
щоб остаточні рішення, винесені проти її органів, установ чи підприємств, які
перебувають

у

державній

власності

або

контролюються

державою,

виконувалися відповідно до вимог Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод (рішення у справі «Ромашов проти України»). Так,
згідно зі статтею 1291 Конституції України, держава забезпечує виконання
судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням
судового рішення здійснює суд [284].
Проте парадокс у виконанні Українською державою судових рішень,
зокрема й постановлених проти неї, у порядку реалізації її юридичної
відповідальності перед фізичними або юридичними особами полягає в тому,
що «на сьогодні саме держава є одним з найбільших порушників зазначеного
конституційного положення, оскільки не лише не забезпечує ефективне
функціонування виконавчої служби, яка знаходиться в системі органів
виконавчої влади, але й шляхом прийняття законодавчих актів, не
забезпечених фінансово-економічно або які позбавляють відповідальності
відповідачів у цивільно-правових відносинах (запровадження мораторіїв на

306
виконання судових рішень), створює умови для невиконання судових
рішень» [430, с. 36].
Щоправда, згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав
людини будь-яка держава не може виправдовувати нестачею коштів
невиконання судових рішень, винесених проти неї або проти установ чи
підприємств, які перебувають у державній власності або контролюються
державою (рішення у справі «Шмалько проти України»). Держава несе
відповідальність за виконання остаточних рішень, якщо чинники, які
затримують

чи

перешкоджають

їх

повному

і

вчасному

виконанню,

перебувають у межах контролю органів влади (рішення у справі «Сокур проти
України»). Право на звернення до суду також передбачає практичне виконання
остаточних, обов’язкових для виконання судових рішень, які в державах, що
поважають принцип верховенства права, не можуть залишатися невиконаними
на шкоду стороні у провадженні (рішення у справі «Іммобільяре Саффі проти
Італії») [191].
Слід також звернути увагу на позицію Європейського суду з прав
людини щодо особливостей стягнення коштів за судовими рішеннями,
боржником в яких є держава. Так, у рішенні «Akashev v. Russia» Європейський
суд з прав людини зазначив, що у справах, де особа отримує остаточне судове
рішення проти держави, така особа не повинна розпочинати виконавче
провадження за окремою процедурою, натомість сама держава має бути вчасно
поінформована про таке рішення і повинна мати можливість для вжиття всіх
заходів з його виконання чи передачі його до іншого компетентного
державного органу, відповідального за виконання. Це має особливе значення у
випадках, коли з огляду на складність і можливе накладення процедур
виконання та примусового виконання заявник може мати обґрунтовані сумніви
щодо того, який орган є відповідальним за виконання чи примусове виконання
судового рішення [430].
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Незважаючи на те, що всі судові рішення в Україні мають обов’язковий
характер, Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових
рішень» було створено додатковий механізм їх гарантування. Так, частина 1
статті 2 цього Закону передбачає, що держава гарантує виконання рішення
суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна,
боржником за яким є державний орган, державні підприємство, установа,
організація [472]. Проте у спеціальній літературі була висловлена думка, що
цей Закон все ж не розв’язує всіх проблем у сфері виконання судових рішень, а
тому не може розглядатись як остаточне вирішення проблеми забезпечення
ефективних засобів правового захисту права на виконання рішень у розумний
строк, що зумовлює необхідність подальшого вдосконалення правового
регулювання цього питання. Тому право на виконання судового рішення в
розумний строк може бути самостійним об’єктом правового захисту [741, с. 9].
Зазначене повною мірою та якнайперше стосується виконання тих судових
рішень, якими встановлено відповідальність держави та зобов’язано її вчинити
певні дії на користь позивача (фізичної чи юридичної особи).
На наш погляд, удосконалення механізму виконання судових рішень у
цій частині має виходити з того, що саме по собі виконавче провадження є
продовженням судового провадження, його завершальною стадією. Тому
доцільним видається проведення ревізії всієї процедури виконання судових
рішень з точки зору посилення процесуальних гарантій виконання судових
рішень,

зміцнення

позицій

стягувача

та

збільшення

процесуальних

повноважень виконавця [430].
Одночасно з цим має бути врахований підхід, застосовуваний в
адміністративному законодавстві Франції, Німеччини, Польщі та низки інших
держав. Зокрема, чинні адміністративні кодекси цих держав містять норми, що
регулюють наслідки невиконання судових рішень, де передбачаються досить
високі адміністративні штрафи, що накладаються на державу та її органи за
невиконання судових рішень, в яких було встановлено відповідальність
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держави та зобов’язано її вчинити певні дії (поновити порушені права
громадян, виплатити відповідне відшкодування тощо).
Висновки до розділу 3
1. Конституційні моделі відповідальності держави у світі ґрунтуються на
комбінуванні позитивної та негативної її відповідальності перед особою та
суспільством.
Аналіз чисельних конституційних текстів дозволив виокремити три
основні

моделі

юридичної

відповідальності

держави:

1) базову;

2) фрагментовану; 3) деталізовану.
Відповідно, базовим конституційним моделям (закріплені в конституціях
Анголи, Аргентини, Бангладеш, Болгарії, Беніну, Іспанії, Італії, Литви,
Пакистану,

Угорщини,

Філіппін,

ФРН,

Франції,

Швейцарії,

Японії)

кореспондують такі риси: закріплення конституційного принципу юридичної
відповідальності

держави

та/або

публічних

влад

як

універсальної

конституційної відповідальності, поєднання відповідальності держави з
іншими конституційними засадами функціонування демократичної правової
держави, більш чи менш розгалужений конституційний каталог прав і свобод
людини та громадянина, з яким поєднується юридична відповідальність
держави на конституційному рівні.
Фрагментована конституційна модель характеризується закріпленням
конституційної відповідальності держави та публічних властей перед особою
та суспільством, встановленням окремих видів такої відповідальності без їх
суттєвої деталізації на конституційному рівні, поєднанням відповідальності
держави з більш чи менш деталізованим урегулюванням відповідальності
вищих органів державної влади за свою діяльність (Гватемала, Польща, Чехія,
Україна).
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Деталізованій

конституційній

моделі

юридичної

відповідальності

держави притаманний розширений формат конституційного регулювання
підстав, порядку, санкцій такої відповідальності (Португалія).
Визначальним і вихідним для з’ясування конституційної моделі
відповідальності

держави

в

Україні

є

загальноправовий

принцип

відповідальності держави перед людиною, закріплений у статті 3 Конституції
України. Завдяки йому чітко фіксуються інстанція відповідальності – людина,
суб’єкт відповідальності – держава, предмет відповідальності – діяльність
держави.

Ці

приписи

набули

певної

конкретизації

в

спеціальному

законодавстві (Цивільному кодексі України, Законі України «Про порядок
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що
здійснюють

оперативно-розшукову

діяльність,

органів

досудового

розслідування, прокуратури і суду» 1994 року).
2. В Україні визнається діяльність міжнародних судових установ і
відповідних органів міжнародних організацій задля захисту прав людини. З
1997 року для України набула статусу невід’ємної складової механізму
реалізації прав людини Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 р. (далі – Конвенція), на реалізацію якої спрямовані зусилля не
лише судових, а й законодавчих і виконавчих органів влади кожної державиучасниці Конвенції.
Конвенція розкриває матеріально- й процесуально-правові особливості
притягнення держави до юридичної відповідальності за порушення у галузі
прав людини, зобов’язуючи дотримуватися прав і основоположних свобод
людини, що гарантовані як самою Конвенцією, так і протоколами до неї, через
можливість звернення громадян України після використання ними всіх
національних засобів правового захисту, за захистом своїх прав і свобод
безпосередньо до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).
В Україні процедура імплементації рішень ЄСПЛ забезпечена дією
Закону

України

«Про

виконання

рішень

та

застосування

практики
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Європейського суду з прав людини» 2006 року, згідно з яким ключовими
аспектами, які характеризують специфіку виконання рішень ЄСПЛ, є:
1) кваліфікація рішення ЄСПЛ як виконавчого документа; 2) наявність
«єдиного вікна» для отримання заявником грошової компенсації; 3) існування
спеціальної процедури виконання рішень ЄСПЛ, яка відрізняється від
процедури виконання рішень національних судів; 4) наявність юридичної
відповідальності за невиконання або неналежне виконання рішень ЄСПЛ;
5) наявність наглядового механізму з боку Ради Європи за виконанням рішень
ЄСПЛ.
Потребує наповнення реальним змістом положення зазначеного закону
щодо існування спеціальної статті витрат державного бюджету для виплати
грошових компенсацій на підставі рішень ЄСПЛ.
3. За умов верховенства права жоден орган державної влади, в тому
числі найвищі органи, не мають імунітету від юридичної відповідальності.
Важливою особливістю відповідальності Верховної Ради України є те,
що суб’єктом встановлення юридичної відповідальності парламенту виступає
сам парламент через практичне втілення концепції «самообмеження влади
правом».

Концептуально

вірною

для

структурування

юридичної

відповідальності Верховної Ради України є її диференціація за сферами та
напрямами парламентської діяльності, зокрема: 1) відповідальність парламенту
у

сфері

представницької

діяльності

(як

внутрішнє,

так

і

зовнішнє

представництво); 2) відповідальність парламенту за законодавчу діяльність;
3) відповідальність у сфері установчих повноважень; 4) відповідальність
парламенту у фінансово-бюджетній сфері; 5) відповідальність за здійснення
парламентських контрольних повноважень.
Певного уточнення потребують види власне парламентських деліктів. У
випадку Верховної Ради України такими конституційними деліктами, зокрема,
можуть бути такі:
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1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано
коаліцію депутатських фракцій;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України
не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не
можуть розпочатися. Кожна з наведених підстав для розпуску парламенту є
самостійним конституційним деліктом, де деліквентом виступає Верховна Рада
України.
Одночасно з цим доцільним виглядає розширення кола видів юридичної
відповідальності парламенту за конституційно-правові делікти. До їх числа,
наприклад,

варто

перешкоджання

віднести

невиконання,

виконанню

рішення

неналежне

суду

виконання

загальної

або

юрисдикції,

Конституційного Суду України; ігнорування правової позиції Конституційного
Суду України, суду загальної юрисдикції під час законодавчого регулювання
парламентом аналогічних правовідносин.
Відповідальність

держави

й

особливий

конституційний

статус

Президента України зумовлюють підвищену відповідальність останнього за
здійснення державної політики в цілому, за перебіг державотворчих процесів,
за утвердження, забезпечення та захист прав і свобод людини та громадянина.
При цьому Президент України як глава держави, як особа, яка репрезентує
державу всередині країни і за кордоном, зобов’язаний у межах своєї
компетенції вживати всіх заходів, зокрема правових, щодо гарантування
реальності

юридичної

відповідальності

держави.

Президент

України

забезпечує невідворотність настання юридичної відповідальності держави як
перед Українським народом як сувереном і джерелом влади в Україні, так і
перед кожною особою.
На сьогодні в Україні нормативна складова відповідальності Кабінету
Міністрів України в системі відповідальності держави не може вважтися
інституційно та нормативно завершеною. В її системі досі відсутні наріжні,

312
фундаментальні елементи, зокрема: чітко не означені підстави її настання,
процедури її застосування та санкційний «блок». Такий стан об’єктивно вказує
на загальну недовершеність вітчизняної моделі юридичної відповідальності
Кабінету Міністрів України в системі відповідальності Української держави.
Політична відповідальність Кабінету Міністрів України встановлена
конституційними

нормами

із

зазначенням

(Верховна

України

та

Президент

Рада

інстанцій
України).

відповідальності
Окреслюючи

на

конституційному рівні інстанції відповідальності стосовно Кабінету Міністрів
України,

законодавець,

утім,

уникнув

визначеності

стосовно

об’єкта

відповідальності Кабінету Міністрів України, тобто за що саме несе
відповідальність Уряд. З огляду на його статус, а також беручи до уваги
каталог його повноважень, що формалізуються в Конституції та законах
України, слід вести мову про належне, сумлінне, законне виконання саме
комплексу зазначених повноважень, без порушення меж урядової компетенції.
Щодо юридичної відповідальності Кабінету Міністрів України, то вона
не тягне за собою припинення його повноважень, а лише інші несприятливі
правові наслідки, зокрема такі, як визнання нечинними і скасування актів
Кабінету Міністрів України; покладення на Уряд зобов’язання вжити у межах
компетенції заходів із поновлення порушених прав і свобод людини та
громадянина тощо. Такі наслідки є засобами дисциплінування, забезпечення
належної роботи Уряду, мають характер правозабезпечувальних заходів щодо
належного здійснення Кабінетом Міністрів України покладених на нього
функцій.
4.

Сукупність

судових

органів,

наділених

юрисдикційними

повноваженнями щодо розгляду справ, пов’язаних із реалізацією юридичної
відповідальності

держави

як

суб’єкта

права,

охоплюються

поняттям

внутрішньодержавного юрисдикційного механізму юридичної відповідальності
держави. Останній, окрім інституційного елемента (сукупності відповідних
судових

органів),

включає

також

нормативно-правовий

(система
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законодавства), функціональний (сфера реального втілення судовими органами
нормативних приписів щодо юридичної відповідальності держави), а також
комунікативний

(канали

інформаційних

зв’язків

і

відношень

між

інституційними, функціональними та нормативно-правовими елементами
цього механізму). Основою нормативно-правової складової такого механізму є
конституційні приписи, що опосередковують організацію та діяльність судових
органів влади, а також право на відшкодування за рахунок держави за певних
умов матеріальної та моральної шкоди.
В Україні притягнення держави до юридичної відповідальності є
прерогативою суду, оскільки відсутній інститут позасудових форм і механізмів
застосування інституту її юридичної відповідальності.
Основними юрисдикційними формами юридичної відповідальності
визнано конституційне та адміністративне судочинства, оскільки на ці суди
покладається функція захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічноправових відносин. Фактично у такий спосіб конституціоналізовано та
зроблено незворотнім курс на утвердження в Україні адміністративної юстиції,
а так само інституту конституційної скарги як важливого елементу
забезпечення конституційності і демократизму держави.
Положення й висновки, відображені в розділі 3 цієї дисертації,
оприлюднено в таких публікаціях автора: [32, с. 30; 34, с. 203; 39, с. 29; 40, с. 25,
27; 41, с. 29; 45; 48, с. 51–53; 51, с. 26; 52, с. 50; 57, с. 48; 58, с. 58].
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РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
4.1. Модернізація інституту відповідальності держави як складова
конституційної реформи в сучасній Україні
Одним із ключових лейтмотивів задекларованої вищим державним
керівництвом України ще в 2002 році політичної реформи5 стала теза про
підвищення дієздатності та відповідальності органів державної влади, держави
в цілому. Такий підхід видається цілком правильним, адже юридична
відповідальність є невід’ємним елементом правового статусу держави [416], як
і будь-якого іншого суб’єкта права взагалі. На превеликий жаль, у ході
подальших реформаційних заходів, розпочатих відтоді, зазначені цілі
політичної реформи виявилися певним чином маргіналізованими поруч із
завданнями

перерозподілу

конституційної

компетенції

вищих

органів

державної влади. Зрештою, політична реформа торкнулася не так сутнісних
змін у політичній системі суспільства (що властиво політичній реформі), а
звелася

переважно

до

перерозподілу

згаданої

компетенції

шляхом

фундаментального оновлення конституційного тексту та (як очікувалося)
відповідних практик державно-політичного владарювання. Тому від часу
внесення змін до Конституції України у 2004 році цю реформу точніше
іменувати конституційною.
Переважно

протягом

2004–2014

років

конституційна

реформа

здійснювалася саме в аспекті «перетягування канату» владних повноважень
між вищими органами державної влади (що мало приховуватися науковим
дискурсом про пошук оптимальної форми державного правління [131]).
Питання
5

ж

удосконалення

механізмів

забезпечення

юридичної

У різних інтерпретаціях та різними науковими школами натепер репрезентовано множину
дослідницьких підходів до різних об’єктів реформування, що вписуються в єдиний потік
реформаційних заходів і переважно охоплюються в сучасній українській юридичній думці
поняттями «політична реформа», «конституційна реформа», «конституційна модернізація»,
«політико-правова реформа» тощо.

315
відповідальності держави перед людиною за таких умов не розглядалися як
пріоритетні, що було запорукою збереження етатичної зорієнтованості цієї
реформи в цілому та малої зацікавленості нею в суспільстві, яке від неї по суті
нічого не виграло. Проте обставини узурпування та концентрації державної
влади,

що

стало

можливим

внаслідок

двох

сумнозвісних

рішень

Конституційного Суду України, ухвалених 2010 року [571; 577], засвідчили
слабкість саме тих елементів конституційної організації державної влади, які
мали б унеможливити таку узурпацію та забезпечити чітку підпорядкованість
державної влади інтересам громадянського суспільства. Проте відповідні
інструменти протидії узурпації вищої державної влади, що мали наслідком
концентрацію практично необмеженої влади в руках Президента України,
нівелювання самостійної ролі Верховної Ради України як єдиного органу
законодавчої влади, придушення парламентської опозиції тощо, тоді, як
відомо, не спрацювали. Тим часом змінена вже після Революції Гідності в 2014
році організація державної влади принципово нічим не відрізняється від тієї
організації, за якої стало можливим антиконституційне узурпування цієї ж
державної влади в 2010 році, що робить потенційно можливим повторення
подібних ексцесів у майбутньому. Адже досі не усунуто передумови для цього
у вигляді тих нормативних та інституційних деформацій, що уможливили
драматичне переродження державної влади протягом 2010 – початку 2014 років.
Отже, одне з ключових питань конституційної реформи в її сутнісному
значенні – підвищення рівня та гарантування реальності інституту юридичної
відповідальності держави перед людиною, яке залишається нерозв’язаним і
сьогодні. Ризикнемо припустити, що вирішення цього питання зовсім не
випадково

перебуває

на

периферії

конституційних

зусиль

державних

очільників, оскільки, за великим рахунком, правляча еліта не зацікавлена в
самообмеженні власних владних домагань за умов низької політичної та
правової культури як власної, так і суспільства в цілому.
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Натомість об’єктивно питання забезпечення модернізації інституту
юридичної відповідальності держави залишається, на наш погляд, ключовим у
сфері конституційних перетворень, які тривають в Україні, відображаючи як
євроінтеграційні прагнення України, так і внутрішні потреби політикоправового реформування [50, с. 70]. Хоча, природно, ця об’єктивність
неналежним чином усвідомлюється й артикулюється. Крім того, маємо
підстави стверджувати, що й успіх таких перетворень та їхня довготривалість
залежать саме від вирішення питання переведення вищої державної влади в
«поле»

чітко

означеної

юридичної

відповідальності,

в

якому

жодне

правопорушення з боку держави, її органів і посадових осіб не залишалося б
без покарання. Отже, принцип невідворотності юридичної відповідальності має
діяти як щодо фізичних та юридичних осіб, так і стосовно такого специфічного
суб’єкта права, як держава, а також носіїв її функцій. Проте, певно, сама
конституційна реформа в Україні залишається незавершеною, половинчастою,
оскільки

здійснюється

поза

єдиною,

чітко

означеною

стратегією,

фрагментарно, спорадично (сьогодні реформа судоустрою, завтра – реформа
децентралізації тощо).
Саме практичні спонуки політико-правового характеру зумовлюють
актуальність і значущість дискурсу щодо модернізації інституту юридичної
відповідальності держави в контексті конституційної реформи в сучасній
Україні.
Питанням підвищення рівня юридичної відповідальності держави,
осмислення її інституційних, функціональних і аксіологічних атрибутів
присвячені праці О. Богініча [86], В. Васецького [108], В. Горєлової [157],
М. Задніпряної

[205],

Н. Іванчук [223],
О. Мельника [364],
С. Яремчук [745].

К. Закоморної

Д. Комарницького
Н. Оніщенко
У

них,

[407;

зокрема,

[213;
[264;
408;
увага

214],
265],
409],

А. Зимовця

[217],

О. Львової

[337],

В. Середюк

[613],

зверталась

на

потребу

концептуального осмислення, теоретичного дослідження відповідальності
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держави перед суспільством і особою. Водночас проблематика конституційної
реформи, без перебільшення, піднесена на академічний рівень, оскільки її
опрацюванням опікуються такі провідні науковці, як Н. Агафонова [8],
О. Бандурка

[62],

О. Бориславська

Ю. Барабаш
[92],

[65],

Д. Бєлов

П. Євграфов

[78],

[196],

Ю. Бисага

Є. Євграфова

[80],
[197],

В. Журавський [201], В. Колісник [257], А. Колодій [258], В. Костицький [293],
А. Крусян

[305;

306;

308],

А. Мацюк

[361],

Н.

Мяловицька

[383],

М. Оніщук [412], М. Орзіх [415], П. Рабінович [523; 526], М. Савчин [594; 595;
596], А. Селіванов [604], О. Скрипнюк [619], В. Тацій [648], М. Теплюк [649;
650], В. Шаповал [709], Ю. Шемшученко [723; 724], О. Ющик [735; 736],
А. Яковлєв [742] та ін., а так само академічні установи, як-от Інститут держави
і права імені В. М. Корецького НАН України, Інститут законодавства
Верховної Ради України, Національна академія правових наук України та ін.
Так, під час проведеного у 2009 році Методологічного семінару
«Теоретико-методологічні проблеми розвитку сучасного конституціоналізму та
державного управління в Україні» було визнано, що «реформування публічної
влади в Україні має виходити із визначення конкретної необхідності реформ;
послідовної демократизації конституційного ладу України; підпорядкування
реформ публічної влади принципу відповідальності держави перед людиною».
Водночас було констатовано, що «поспішність, недостатня підготовленість і
теоретична необґрунтованість здійснюваних перетворень у сфері державної
влади неминуче призводить до негативних наслідків і є шкідливою з точки
зору інтересів суспільства, суперечить принципу відповідальності держави
перед

людиною за

незабезпеченість

свою діяльність»

панування

[443,

верховенства

с. 223].

права,

Зазначалося, що

невиконання

прямо

прописаних у Конституції зобов’язань держави в соціальній сфері зумовлюють
«потребу посилення та максимально чіткого закріплення на конституційному
рівні соціальної спрямованості державно-владної діяльності, відповідальності
держави перед людиною» [621]. У зв’язку з цим провідні вітчизняні вчені-
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правознавці (Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк, О. Ющик та ін.) констатували,
що

наявний

новітній

національний

досвід

«глибоко

переконує

в

неефективності діяльності Української держави щодо розв’язання соціальноекономічних проблем громадян, що нерідко призводить до значних соціальнополітичних конфліктів, порушення конституційних прав людини. У цьому
контексті йдеться про відповідальність держави за бездіяльність її органів та
посадових осіб за грубі порушення конституційних прав громадян Української
держави. Подібний стан речей безпосередньо породжує відчуття безкарності
вседозволеності значної частини державних чиновників і в держави в цілому,
що породжує зневіру населення до її владних структур. Однією з основних
причин безвідповідальності держави за бездіяльність її органів та інститутів є
відсутність ефективних механізмів реалізації відповідальності держави перед
собою. Саме тому першочерговим завданням всього українського суспільства
має стати створення ефективних механізмів реалізації відповідальності
держави перед суспільством і людиною» [721, с. 28].
Між тим, актуальні політичні події в Україні, зумовлені й каталізовані
Революцією

Гідності

2014

року,

зокрема

конституційна

модернізація

політичної системи держави, розпочата у 2014 році, спричинили посилення
уваги як науковців, так і практиків до однієї з ключових категорій право- та
державознавства – категорії юридичної відповідальності держави перед
іншими суб’єктами права. Цілком закономірно сучасні українські науковці
визнають, що «в умовах поглиблення демократичних перетворень в Україні як
демократичної європейської країни назріла нагальна необхідність здійснення
комплексного дослідження

шляхів підвищення

ефективності

інституту

юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та
особою, удосконалення законодавчої бази в напрямі розвитку та становлення
інституту захисту прав людини як одного із основних пріоритетів правової
держави

–

актуальної

проблеми

сучасного

юридичного

простору

України» [212, с. 311]. Так, підтвердженням справедливості цієї тези стала
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розроблена науковцями Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України фундаментальна Концепція удосконалення інституту юридичної
відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в
Україні (2014 р.) [287].
Водночас за умов тимчасової окупації частини території України та
військової агресії Російської Федерації в окремих районах Донецької і
Луганської областей проблема забезпечення юридичної відповідальності
Української держави перед людиною постає особливо гостро. Адже, поряд із
першочерговими завданнями щодо зміцнення національної безпеки, подолання
економічної кризи, реформування державного управління тощо, саме
забезпечення прав і свобод людини залишається головним обов’язком держави
та має визначати зміст і спрямованість її діяльності. Тим часом «у кризовій
ситуації ризики непропорційного обмеження прав і свобод людини зростають,
що потребує особливого контролю з боку суспільства» [478]. На цьому ж
наголошував у своїх актах і публічних виступах Президент України
П. Порошенко. Так, в Аналітичній доповіді до Щорічного Послання
Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє
становище України в 2016 році» глава держави зазначав, що слабкість і
вразливість політичної системи України зумовлена, зокрема, недостатнім
унормуванням низки важливих питань у сфері відповідальності інститутів
державного управління [18, с. 139], а в Аналітичній доповіді до Щорічного
Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та
зовнішнє становище України в 2017 році» Президент України звернув увагу на
пріоритетні завдання у сфері запобігання надмірній концентрації державної
влади, до яких він, зокрема, відніс необхідність збереження відповідальності
держави за захист прав громадян [19, с. 386].
Розуміння сутності модернізації інституту юридичної відповідальності
держави передбачає відповідь на запитання: чому закономірним і логічним є
вписування вдосконалення цього саме в контекст конституційної реформи? По-
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перше, тому, що інститут юридичної відповідальності держави визначається
сучасною юридичною наукою як невід’ємна ознака, принцип, атрибут правової
держави [170, с. 111–112; 223, с. 4; 405, с. 183; 406, с. 87; 605; 640], а
юридичним фундаментом демократичної правової держави в Україні є, як
відомо, саме Конституція України. По-друге, «значення і зміст юридичної
відповідальності держави виражається в реалізації тих конституційних
положень, які прямо закріплюють взаємні права, обов’язки і відповідальність
громадянина і держави» [411, с. 12]. Тож природно, що врегулювання цих
відносин слід передусім очікувати саме на конституційному рівні. На цьому ж
рівні має відбуватися й модернізація відправних положень щодо юридичної
відповідальності держави перед людиною. По-третє, інститут юридичної
відповідальності

держави,

попри

його

міжгалузеву

правову

природу,

констатовану фахівцями [155; 427; 584], безпосередньо інституціоналізований
в Основному Законі України на рівні його засадничих положень (розділ І
Конституції України [284]) та конкретизований у низці інших системно
пов’язаних з ними положеннях Конституції України.
Фундаментальне значення, на наш погляд, має дефініція конституційної
реформи, запропонована в дисертаційному дослідженні Н. Агафонової. На її
думку, конституційна реформа – це «обумовлене потребами життєдіяльності
суспільства політико-правове явище, пов’язане зі змінами Основного Закону,
що проводяться на основі принципових, ціннісних засад конституційного ладу
в межах параметрів конституційного процесу, спрямовані на удосконалення
державної організації суспільства та підпорядковані меті його розвитку. У
соціальному плані конституційна реформа зумовлена необхідністю вирішення
(зняття) суперечностей між потребами розвитку суспільства та можливостями,
заданими в рамках Основного Закону. Тому сутнісний аспект конституційної
реформи полягає в змінах правових засад державної організації. Маючи
правову основу, якою є Конституція, такі зміни відбуваються шляхом
цілеспрямованої діяльності уповноважених суб’єктів, що реалізується в межах
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конституційного процесу» [8, с. 326–327]. Цілком очевидно, що з огляду на
таке ціннісно зорієнтоване тлумачення конституційної реформи громадяни
України вправі очікувати від неї (від результатів її здійснення) не лише
вдосконалення власне конституційного «дизайну» державної влади, а й – що
більш важливо для них – своєрідного повороту всієї системи цієї влади
обличчям до суспільства та до особи відповідно до засад людиновимірності,
персонозорієнтованості держави стосовно особи (В. Авер’янов [4, с. 86],
Р. Мельник [365], Л. Пашко [427], В. Шаповал [710, с. 81]), що вважається
проявом гуманізації конституційного права та конституційно-правових
відносин [67; 459], утвердження інституту юридичної відповідальності
держави перед людиною як конституційної цінності, хоча досі цей інститут
чомусь самостійною конституційною цінністю не визнається українськими
науковцями [539; 600].
Модернізація інституту юридичної відповідальності держави в контексті
конституційної

реформи

в

сучасній

Україні

означає,

що

відповідне

вдосконалення цього інституту має відбуватися, по-перше, синхронно (і в часі,
і змістовно) з іншими конституційно-правовими інститутами; по-друге, воно
повинно «проникати» в удосконалення всіх без винятку механізмів взаємодії
між громадянином, суспільством і державою, пронизувати ці механізми як за
горизонталлю, так і за вертикаллю; по-третє, своєрідно переорієнтовувати
конституційно-правові механізми функціонування всієї системи державної
влади в Україні; по-четверте, мати чітку легітимізаційну основу у вигляді
відповідних конституційних положень та їхньої подальшої конкретизації в
конституціоналізованому спеціальному законодавстві [33, с. 60]. Це, так би
мовити, загальний абрис функціонального призначення модернізації інституту
юридичної відповідальності держави в контексті конституційної реформи в
сучасній Україні [49, с. 11].
Що

ж

стосується

конкретизації

перспективних

напрямів

такої

модернізації, то тут, на наше переконання, слід передусім виходити із
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предметних

та

логічних

зв’язків,

що

містить

інститут

юридичної

відповідальності держави як соціальне явище. З цієї позиції структурно такий
інститут має у своєму складі суб’єкта юридичної відповідальності (хто несе цю
відповідальність),

інстанцію

відповідальності

(перед

ким

він

несе

відповідальність), предмет відповідальності (що саме є об’єктом оцінки з боку
інстанції

відповідальності),

методи

та

процедури

притягнення

до

відповідальності, а також гарантії юридичної відповідальності держави перед
людиною. Щоправда, на думку О. Сушинського, щодо інстанції (або, згідно з
його підходом, джерела відповідальності) слід зробити застереження: якщо
джерело відповідальності персоніфіковане, зокрема це громадянин, громада,
народ, орган здійснення влади чи посадова особа, тоді це інституційна
відповідальність чи відповідальність перед особою; якщо ж це джерело
ідеалізоване, тоді це відповідальність перед законом і правом. Відповідно, цей
дослідник позначає таку відповідальність як відповідальність перед реальним
та ідеальним [644]. Проте, на нашу думку, таке протиставлення позбавлене
юридичного сенсу, оскільки юридична відповідальність перед кимось завжди
опосередковується

нормами

права

та

переважно

закріплюється

(об’єктивується) в законі. У суто юридичному сенсі юридична відповідальність
держави містить виключно правові норми, закріплені в Конституції та законах
України, які передбачають застосування до держави соціально несприятливих
примусових заходів матеріального та/або нематеріального характеру, що
здійснюються на користь людини, суспільства або іншої суверенної держави
внаслідок порушень з боку держави Україна, її органів та/або посадових осіб
норм національного права або міжнародно-правових зобов’язань.
Отже, з огляду на специфіку предметних і логічних елементів інституту
юридичної відповідальності держави перспективні напрями модернізації
такого інституту в контексті конституційної реформи зумовлюються, на наш
погляд, потребою у конституційному удосконаленні таких складових
відповідного інституту, як: інстанція відповідальності – людина, її права,
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свободи та інтереси; предмет відповідальності – дії та бездіяльність держави, її
органів та посадових осіб; суб’єкти відповідальності – держава, її органи та
посадові особи; методи та процедури притягнення до відповідальності –
судовий

порядок,

зокрема

і

шляхом

оскарження

судових

рішень;

адміністративний порядок, наприклад шляхом реалізації права на звернення до
відповідних органів державної влади у разі неправомірної поведінки носія
функцій держави; захист за межами держави права, порушеного нею на
національному рівні; гарантії відповідальності: інституційні (наявність низки
гарантів в особі держави та її спеціально уповноважених інституцій, а також
особливий статус цих інституцій, які здійснюють такий захист); нормативні
(урегулювання правом діяльності інституцій, що уповноважені притягати до
юридичної відповідальності державу); ідеологічні (належна поінформованість
суспільства та його членів щодо механізмів юридичної відповідальності
держави), політичні (висока політична культура, нетерпимість до будь-яких
проявів антиправової діяльності держави тощо).
При цьому слід застерегти від невиправданого та необґрунтованого
розширення обсягу змісту Основного Закону, оскільки це не сприятиме
забезпеченню чіткості та реалізованості його положень, може нівелювати
відмінності між конституційним і законодавчим рівнями регулювання
юридичної відповідальності держави. На наш погляд, оптимальним є не стільки
розширення обсягів такого регулювання на рівні Конституції України, скільки
зміна самої філософії й ідеології такого регулювання, що має виражатися в
зміщенні акцентів у конкретних конституційних положеннях, заміні їх більш
удалими з точки зору забезпечення невідворотності покарання держави як
суб’єкта права за вчинені нею правопорушення, а для цього «необхідно змінити
саме ставлення кожного в суспільстві і державі до права, щоб його верховенство
стало реальністю» [198, с. 123], вжити невідкладних заходів з «повернення
довіри до влади» [648, с. 10]. Такому підходу відповідає запропонований
О. Петришиним та Ю. Шемшученком підхід поміркованого конституційного
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реформування організації державної влади, за якого має відбутися таке
вдосконалення «певних ланок цієї конструкції, які заважають належному
функціонуванню системи поділу влади, стримувань та противаг між гілками
державної влади, покликані сприяти підвищенню ефективності діяльності
всього державного механізму, відповідальності органів влади за стан справ у
державі та суспільств» [433, с. 113] при збереженні встановлених чинною
Конституцією ціннісних орієнтирів і фундаментальних засад, що стосуються,
зокрема, конституційного ладу [723, с. 21]. Така зміна акцентів спроможна
запобігти констатованому правозахисними організаціями небезпечному явищу
вибіркової відповідальності держави за порушення прав людини [365].
Слід визнати, що в ході конституційної реформи, розпочатої у 2014 році
за ініціативи Президента України П. Порошенка, вже зроблені певні кроки в
напрямі

вищезазначеної

конституційної

модернізації

інституту,

що

є

предметом нашого дослідження. Так, Верховною Радою України у 2016 році
внесені комплексні зміни до Конституції України в частині судоустрою [469],
завдяки

яким

конституціоналізовано

систему

адміністративних

судів,

основним призначенням яких є захист прав і свобод людини та громадянина
(стаття 125 Конституції України), а також удосконалено механізм подачі
конституційної скарги до Конституційного Суду України, який дає змогу
фізичним особам оскаржувати неконституційні акти після вичерпання всіх
національних засобів захисту своїх прав (статті 55, 1511 Конституції України).
Тим самим ці інститути конституціоналізовані як безпосередні засоби захисту
Конституційним Судом України порушених конституційних прав людини
державою та її органами [593, с. 86]. У 2017 році Верховна Рада України
ухвалила Закон України «Про Конституційний Суд України», де деталізовано
порядок подання та розгляду конституційних скарг Конституційним Судом
України [484]. Численні зміни
справедливості

правосуддя

процесуального

законодавства,

в аспекті посилення доступності та

були

внесені

зокрема

до

наприкінці
Кодексу

2017

року

до

адміністративного
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судочинства України, Кримінального процесуального кодексу, Цивільного
процесуального та Господарського процесуального кодексів України [467].
Найважливіших змін зазнав саме Кодекс адміністративного судочинства
України, оскільки в ньому регламентовано особливості провадження справ за
позовами фізичних осіб до органів публічної влади [254]. Протягом 2014–2018
років Верховною Радою України також ухвалено пакет антикорупційного
законодавства – від запровадження е-декларування політичних осіб і
державних службовців до створення мережі антикорупційних правоохоронних
і судових органів [465; 476; 488; 498].
Президентом України у 2017 році ініційовано внесення змін до
Конституції України щодо скасування депутатської недоторканності (проєкт
Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо
недоторканності народних депутатів України) [516]), а також видано низку
указів, направлених на зміцнення засад юридичної відповідальності держави
перед людиною. Зокрема, це укази глави держави «Про сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні» [504], «Про затвердження Національної
стратегії у сфері прав людини» [478], «Про Стратегію сталого розвитку
“Україна – 2020”» [506] тощо.
Найістотніше проблема реальності юридичної відповідальності держави
перед людиною виявляється в діяльності органів виконавчої влади, оскільки
саме через неї відбувається реалізація прав і свобод людини та громадянина. З
цією метою Кабінетом Міністрів України було видано розпорядження «Про
затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини
на період до 2020 року» від 23 листопада 2015 року № 1393-р. [479]. Ним же
реалізується політика щодо забезпечення додержання прав і свобод людини та
громадянина відповідно до конституційно визначеної компетенції (пункт 2
статті 116 Конституції України [284]).
У науковій літературі обґрунтовано висновок про те, що «в процесі
модернізації Конституції України важлива роль належить Конституційному
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Суду України» [742, с. 53]. На наш погляд, у конституційній реформі така роль
є визначальною. Це пояснюється, зокрема, тим, що, як зазначає Н. Агафонова,
«Конституційний Суд України у зв’язку з переглядом Конституції не просто
фактично доповнює функцію законодавця, у конкретних ситуаціях він значною
мірою впливає на перебіг майбутніх конституційних змін» [8, с. 206].
А. Селіванов слушно акцентує на тому, що Конституційний Суд
здійснює ретроактивний і ретроспективний аналіз, що дає можливість у
висновку Суду сформувати правові позиції стосовно можливих негативних
наслідків у разі застосування певних конституційних формул або перспектив
погіршення правового регулювання, або колізій, які можуть виникнути в
такому разі. Отже, попередній конституційний контроль охоплює дуже широку
сферу впливу конституційних норм на суспільні відносини. За таких обставин
рекомендації Суду мають характер остаточного рішення, і вони є підставою
для

прийняття

законодавцем

висновку

щодо

внесення

змін

до

Конституції [604, с. 28]. Так, визначальними для конституційної модернізації
інституту

юридичної

відповідальності

держави

є

правові

позиції

Конституційного Суду України, висловлені ним, зокрема, з приводу правової
сутності інституту юридичної відповідальності загалом [541], відшкодування
шкоди

державою

[575],

а

також

стосовно

окремих

елементів

цієї

відповідальності (справи щодо скасування недоторканності народних депутатів
України тощо). Такі правові позиції виступають своєрідними «дороговказами»
для законодавця, оскільки безпосередньо окреслюють законодавчі прогалини в
регулюванні відносин, пов’язаних з існуванням згаданого інституту права,
обмежують свавілля законодавця при виборі конкретних нормативних моделей
фіксації такого інституту [148], а також орієнтують на конституційно
відповідальне вирішення інших значущих питань у контексті нашого
дослідження. З огляду на це пропозиції щодо вилучення Конституційного Суду
України з конституційного процесу через позбавлення його конституційного
повноваження давати висновки щодо відповідності Конституції України
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законопроєктів про внесення змін до Конституції України [198, с. 128]
вважаємо неприйнятними, такими, що містять загрозу порушення прав і свобод
людини та громадянина.
Загалом, аналізуючи напрями та перспективи можливого вдосконалення
конституційного дизайну суб’єкта відповідальності – себто держави, її органів
і посадових осіб у контексті конституційної реформи, маємо змогу зробити
висновок, що в цьому напрямі вочевидь існують суттєві ресурси для
поліпшення їхніх ключових інституційних та функціональних параметрів.
Взагалі, питанням юридичної відповідальності держави, її органів і посадових
осіб в Основному Законі України приділяється невиправдано мало уваги, а ті
положення, які спрямовані на встановлення такої відповідальності, виглядають
малореалістичними. Зокрема, йдеться про засади юридичної відповідальності
Верховної Ради України перед народом (яка має суто символічне значення,
оскільки не передбачається дострокового припинення повноважень парламенту
за народною ініціативою), Президента України (інститут імпічменту глави
держави взагалі справляє враження «мертвонародженого» і незастосовуваного
на

практиці

навіть

потенційно), Кабінету Міністрів

України

(навіть

незатвердження програми його діяльності або і взагалі її відсутність не тягне
жодних несприятливих для Уряду юридичних наслідків).
В юридичній літературі окреслено диференціацію загальноюридичного
та конкретно-юридичного рівнів конституційного закріплення юридичної
відповідальності держави [249, с. 134–135]. На наш погляд, розв’язання
проблеми конституційної модернізації полягає саме в синхронізації обох
зазначених рівнів конституційного регулювання відповідних відносин, а так
само в узгодженні відповідальності держави в цілому з відповідальністю її
органів і посадових осіб.
З огляду на вищевикладене видається, що існує потенціал подальшого
вдосконалення відповідальності зазначених органів державної влади в разі
видання ними неконституційних та/або незаконних нормативно-правових
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актів. Як відомо, «пальма першості» у виданні неконституційних актів, якщо
судити з практики діяльності Конституційного Суду України, належить
Верховній Раді України, в діяльності якої останніми роками спостерігаються
певний законодавчий волюнтаризм, часом невиправданий активізм та
схильність до соціального експериментаторства, коли законодавчі акти
ухвалюються за спрощеною процедурою (часто саме процедурні порушення є
підставою для визнання законів неконституційними) і вже найближчим часом
після введення в дію зазнають численних малоскоординованих хаотичних змін.
На превеликий жаль, жодної відповідальності перед суспільством за ухвалення
неконституційних актів Верховна Рада України не несе. Тим часом у практиці
траплялися випадки, коли Конституційний Суд України не один раз вказував їй
на

ідентичні

конституційні

порушення, як-от у випадках

прийняття

постановами Регламенту Верховної Ради України [559; 571], коригування
законами про Державний бюджет України питань, які не стосуються
бюджетної сфери [572; 575; 577], тощо. Ще більш загрозливою є тенденція
свідомого

ігнорування

Верховною

Радою

України

правових

позицій

Конституційного Суду України щодо необхідності якнайшвидшого заповнення
прогалин у законодавчому врегулюванні найважливіших суспільних відносин.
Проте такі прогалини (за термінологією М. Савчина і Р. Марчука, «законодавчі
упущення», що створюють можливості виконавчої влади зловживати своїми
повноваженнями в умовах правової невизначеності [598, с. 48]) безпосередньо
зачіпають

права

і

свободи

людини

та

громадянина,

оскільки

така

неврегульованість не дає змогу прогнозувати їм свою поведінку, порушує
засади визначеності, прогнозованості та стабільності юридичного регулювання
як чільні елементи верховенства права. Як нам видається, умисне нехтування
приписами Конституційного Суду України, зокрема невиконання його рішень,
має

супроводжуватися

певними

конституційними

приписами

стосовно

відповідальності єдиного органу законодавчої влади. Мабуть, специфіка таких
приписів має стати предметом наукової дискусії.
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Що стосується пропозицій, які існують у юридичній науці щодо
вирішення проблеми відповідальності держави та її органів шляхом
конституціоналізації механізму відкликання виборцями народних депутатів
України [86, с. 25–26; 337, с. 98], то ми не погоджуємося з доцільністю його
запровадження з таких причин: 1) сучасна конституційна доктрина базується
на концепції вільного депутатського мандату, яка передбачає, що мандат не
підлягає відкликанню виборцями, оскільки парламентар відповідає перед усім
народом, а способом його відкликання є нові вибори; 2) інститут відкликання
парламентарів у законодавстві європейських країн (за винятком Білорусі) зараз
відсутній; 3) він був невід’ємною складовою соціалістичної правової доктрини
та передбачався конституційним законодавством радянської доби; 4) його
відтворення означало б поновлення імперативного мандату, проти чого
заперечують європейські правозахисні інституції (зокрема Венеціанська
комісія з прав людини); 5) імовірність такого відкликання не може бути
забезпечена за умов існування немажоритарної виборчої системи, тим часом як
в Україні тип виборчої системи на конституційному рівні нині не фіксується,
оскільки є предметом політичного вибору Верховної Ради України.
Суттєві

застереження

щодо

поширення

практики

видання

неконституційних і незаконних окремих нормативних актів можна адресувати і
діяльності Президента та Кабінету Міністрів України. Водночас у їхній
діяльності потрібно підвищувати роль і значення адміністративних судів, які
повинні вирішувати питання щодо незаконності актів згаданих вищих органів
державної влади. На наш погляд, до такого підходу прямо спонукає
конституціоналізація
функціонального

адміністративного

призначення

(частина

судочинства
п’ята

та

статті

визнання
125

його

Конституції

України [284]). Відповідні конституційні приписи, як видається, перебувають у
тісному системному зв’язку з нормами щодо юридичної відповідальності
держави.
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Слід також підійти до спрощення процедури імпічменту Президента
України (стаття 111 Конституції України [224, с. 150–151]) та встановити
відповідальність Кабінету Міністрів України перед парламентом у разі
незатвердження Програми діяльності Уряду (статті 87, 115 Конституції
України [284]).
Очевидно,

у

контексті

проблематики

модернізації

юридичної

відповідальності держави потребують удосконалення і положення Конституції
України, спрямовані на врегулювання відносин парламентської коаліції та
опозиції. Так, якщо проблематика коаліції знайшла, хай і не зовсім
переконливе, конституційне вирішення на рівні Основного Закону держави, то
питанням інституціоналізації опозиції приділяється невиправдано мало уваги,
про

що

свідчать

дослідження

останніх

років

[514],

при

тому

що

Конституційний Суд України ще в 2000 році звернув увагу на необхідність у
ході конституційної реформи доповнити привілеї коаліції збалансованими
правами опозиції, закріпленими саме на конституційному рівні [123]. Без
такого збалансування парламентська опозиція завжди перебуватиме у статусі
меншості, позбавленої прав, обсяг яких цілковито залежатиме від доброї волі
більшості, що, зрозуміло, заважатиме захисту прав значної частини виборців
України, провокуватиме опозицію до позапарламентських методів боротьби. З
метою підвищення юридичної відповідальності держави вважаємо за необхідне
зрештою врахувати правові позиції Конституційного Суду України та
врегулювати на рівні Конституції України основні права опозиції, які мають
бути деталізовані в Регламенті Верховної Ради України [537].
Слід також на рівні Конституції передбачити відповідальність держави
Україна за невиконання чи неналежне виконання рішень судів України, а так
само Європейського суду з прав людини, зокрема позначивши засади її
матеріальної відповідальності (відшкодування шкоди особі).
Аналізуючи можливості модернізації статусу інстанції юридичної
відповідальності, слід, на наш погляд, чітко означити на рівні Конституції
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України, що такими інстанціями за певних умов є людина, Український народ
та іноземні держави (у разі міжнародно-правової відповідальності держави
Україна). Адже, як показує практика, конституційне формулювання про
відповідальність виключно перед людиною не охоплює всіх аспектів
юридичної

відповідальності

держави,

оскільки

ігнорують

питання

відповідальності перед суспільством і перед іноземними державами. Нечіткість
конституційного визначення таких інстанцій відповідальності не сприяє
законодавчому врегулюванню цих питань.
На думку О. Львової, «з огляду на європейську практику ще одним, чи не
найголовнішим напрямом на шляху до дієвості інституту відповідальності
держави, її органів чи посадових осіб перед людиною має бути удосконалення
механізму захисту прав людини. Саме невід’ємні, невідчужувані права і
свободи людини, як показує досвід сучасних розвинутих держав, становлять
основу “стримувань і противаг” у державній владі, яка завжди має тенденцію
до виходу із-під контролю суспільства» [337]. При цьому найбільш широкі
можливості для системного вдосконалення статусу людини та громадянина, на
наш погляд, містять пропозиції Львівської лабораторії з прав людини (під
керівництвом професора П. Рабіновича) [523; 526] та Робочої групи з прав
людини

Конституційної

комісії

(під

керівництвом

професора

В. Буткевича) [449], що зберігають актуальність сьогодні і потребують
докладного розгляду та врахування в практиці конституційного реформування.
Модернізація інстанції відповідальності в системі інституту юридичної
відповідальності держави має ґрунтуватися на засадах «безумовної поваги
держави до гідності індивіда і неприпустимості посилання на існування певних
перешкод щодо реалізації основних прав і свобод індивіда як на виправдання
політики звуження та порушення їх сутнісного змісту в діяльності органів
влади та посадових осіб» [593, с. 86].
Предмет юридичної відповідальності держави так само потребує свого
вдосконалення і змістовного розширення, зокрема на рівні Основного Закону
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України. Так, очевидно, що держава має нести відповідальність не лише за свої
дії, але і за бездіяльність, що потребує змістового узгодження частини 2
статті 3 зі статтею 56 Конституції України [284].
Слід також безпосередньо на рівні Конституції України передбачити
відповідальність держави перед громадянами, потерпілими від злочинів, у разі
коли держава не спромоглася встановити особу злочинця та застосувати щодо
нього заходи кримінальної відповідальності, встановлені законом. Ми не
погоджуємося з пропозиціями Робочої групи з прав людини Конституційної
комісії

щодо

доцільності

покладення

на

державу

універсальної

відповідальності за заподіяння будь-якої шкоди, завданої особі вчиненим
проти неї кримінальним правопорушенням [449, с. 44], адже таке покладення
виводитиме за межі майнової відповідальності особу правопорушника.
Натомість держава має, на нашу думку, відповідати лише за невжиття
належних заходів з розкриття злочинів, зокрема відшкодовувати потерпілій
особі матеріальну та моральну шкоду.
Так само слід закріпити право особи, незаконно притягнутої до
юридичної відповідальності, на відшкодування державою в повному обсязі
завданої матеріальної та моральної шкоди з подальшим регресом до тієї
посадової особи (осіб), яка незаконно притягнула її до відповідальності.
Відповідне відшкодування має відбуватися виключно в судовому порядку.
Конституціоналізації відповідних правовідносин посприяло б також і
прискорення

ратифікації

Україною

Європейської

конвенції

щодо

відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів 1983 року [194].
Конституційна модернізація має торкнутися також і методів та процедур
притягнення держави до юридичної відповідальності.
У цьому сенсі модернізації потребує як адміністративний, так і судовий
порядок притягнення держави до відповідальності з пріоритетом судових
процедур.

За

такого

підходу

доцільно

розглянути

можливості

конституціоналізації інституту публічної інформації, запиту на її отримання та
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відповідальності держави за її ненадання фізичним та юридичним особам у
визначеному законом порядку.
Водночас ми не погоджуємося з пропозиціями Робочої групи з прав
людини Конституційної комісії щодо можливої конституціоналізації правила,
за яким протиправна діяльність органів державної влади, їх посадових і
службових осіб не може бути предметом державної чи іншої захищеної
законом таємниці (зміни до статті 40 Конституції України) [449, с. 39]. Адже
конституційна модель організації та діяльності державних органів в Україні
ґрунтується на презумпції правомірності дій органів державної влади, що
підтверджено правовими позиціями Конституційного Суду України [560], крім
випадків, коли в установленому законом порядку не буде доведено зворотне.
Конституціоналізувати протиправну діяльність органів державної влади
означатиме не що інше, як визнавати неправовий характер діяльності держави,
що

суперечитиме

фундаментальним

засадам

правової

держави,

якою

проголошено Україну. Як зазначали В. Гончаров і С. Шевчук із цього приводу,
«заперечення презумпції конституційності законів та інших правових актів є
прямою загрозою стабільності конституційного ладу, оскільки будь-який орган
державної влади, до прийняття відповідного рішення Конституційним Судом
України, може відмовитися від виконання законів, посилаючись на їхню
неконституційність, а суди не будуть їх застосовувати при здійсненні
правосуддя»

[153;

402;

716].

Тож

презюмувати

й

конституційно

уможливлювати протиправну діяльність органів державної влади, їх посадових
та службових осіб недоцільно.
Цілком очевидно, що притягнути до відповідальності державу може
лише безсторонній, неупереджений та справедливий суд, а саме правосуддя
має бути достатньо доступним для того, щоб зробити таку відповідальність
можливою для кожного громадянина незалежно від його соціального чи
майнового статусу. Проте судова система України досі «знаходиться у вкрай
незадовільному стані. За роки незалежності України було здійснено низку
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таких звершень, як запровадження засад інстанційної побудови судової
системи, створення системи апеляційного та касаційного оскарження судових
рішень на заміну судового нагляду; сформовано адміністративну юстицію
(прийнято

Кодекс

адміністративного

судочинства,

утворено

систему

адміністративних судів на чолі з Вищим адміністративним судом), але
незважаючи на такі досягнення, сьогодні українське судочинство не викликає в
громадян довіри і поваги» [631, с. 76]. Безумовно, такий стан негативно
позначається на судовому забезпеченні реальності юридичної відповідальності
держави перед людиною і потребує суттєвих змін.
У зв’язку з цим, на наш погляд, доцільно розглянути такі концептуальні
зміни до Конституції України:
1) у частині четвертій статті 124 Конституції України, якою передбачено,
що законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок
урегулювання спору, слід встановити обмеження щодо непоширення правила
ймовірного досудового розгляду на спори між фізичною особою та органом
держави, його посадовими та службовими особами, що розглядаються в
порядку адміністративного судочинства;
2) у статті 129 Конституції України до засад судочинства слід, на наш
погляд, додати такі засади, як доступність, безсторонність і об’єктивність. Слід
також безпосередньо на рівні Конституції України закріпити засади здійснення
правосуддя в розумні строки [449, с. 44; 590] зобов’язавши законодавця
конкретизувати зазначені засади в процесуальних законах і заборонивши
звуження їхнього змісту;
3) статтю 1291 Конституції України доцільно доповнити новою
частиною, яка б установлювала відповідальність за невиконання судового
рішення. Окремо варто зазначити, що в разі невиконання судового рішення
органом

державної

влади,

його

відповідальність за це несе держава;

посадовою

або

службовою

особою
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4) доцільно у статті 1291 або в окремій новій статті Конституції України
встановити відповідальність держави за невиконання рішень іноземних судів,
постановлених у справах проти держави Україна, юрисдикція яких визнана в
Україні;
5) з метою зміцнення державних гарантій судового захисту прав людини
перед державою доцільно у статті 1311 Конституції України встановити, що на
прокуратуру покладається функція здійснювати представництво інтересів
держави та громадянина в суді у виключних випадках і в порядку, що
визначені законом. Адже, на нашу думку, попри реформу прокуратури, яка
нещодавно відбулася (2014–2016 рр.), все ще об’єктивно зберігається потреба
зміцнення інституту прокуратури «як гаранта прав людини» [587, с. 120].
У

сфері

конституційної

модернізації

гарантій

юридичної

відповідальності держави, на наш погляд, особливу увагу потрібно звернути на
інституційні, нормативні та ідеологічні гарантії.
Зокрема, доцільним вбачається погодитися з пропозицією М. Оніщука і
М. Савчина,

які

пропонують

модернізувати

інститут

Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини (стаття 101 Конституції України),
закріпивши на конституційному рівні правило, за яким після висновків
Уповноваженого про порушення прав людини невідворотно наставала б
відповідальність винних осіб, вживалися б заходи органами, які наділені
відповідною компетенцією, для унеможливлення повторення таких порушень у
майбутньому [413, с. 119]. У цій же статті Основного Закону вбачаємо за
доцільне встановити конституційний припис щодо обов’язкового щорічного
звіту Уповноваженого щодо стану додержання прав і свобод людини та
громадянина в державі.
На наш погляд, потребує певної конституційної деталізації статус
Президента України як гаранта додержання прав і свобод людини та
громадянина (стаття 102 Конституції України) [284]. Без такої деталізації
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відповідний статус глави держави виглядає декларативним і беззмістовним або
ж провокує до застосування дискреції (так званих «сплячих повноважень»).
У

статті

113

Конституції

конституційно-правового

статусу

України,
Кабінету

яка

присвячена

Міністрів

засадам

України,

слід

інституціоналізувати такий елемент його статусу, як відповідальність за
додержання прав і свобод людини та громадянина, встановивши, що засади
такої відповідальності визначаються законом.
З

метою

недопущення

перетворення

адміністративних

судів

на

інструмент державного управління слід у статті 125 Конституції України
безпосередньо закріпити правило, за яким ці суди розглядають позови лише від
фізичних осіб, унеможлививши тим самим позови від держави проти людини,
що

спотворюватиме

функціональне

призначення

адміністративного

судочинства.
Нарешті, у системі ідеологічних гарантій реальності інституту юридичної
відповідальності держави доцільно на рівні Конституції України закріпити
норму щодо необхідності та гарантованості належної поінформованості
людини та громадянина щодо механізмів юридичної відповідальності держави
(зміни до статті 57 Конституції України).
Вищенаведені пропозиції щодо конституційної модернізації інституту
юридичної відповідальності держави мають значною мірою постановочний
характер і потребують подальшого осмислення. Зрозуміло, що деякі з них є
дискусійними або спірними. Крім того, цими пропозиціями, очевидно, зміст
імовірних

змін

Основного

конституціоналізації

засад

Закону
юридичної

України

в

напрямі

відповідальності

подальшої

держави

перед

людиною далеко не вичерпується. Наше завдання в цьому випадку зводилося
до того, аби привернути увагу до того, що означена проблема, безперечно,
потребує не лише ґрунтовного науково-доктринального осмислення, але й
розробки конкретних пропозицій з удосконалення конституційної «матерії», з
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урахуванням напрацювань як учених, так і практиків, осучаснених відповідно
до актуальних потреб державо- і правотворення України.
4.2. Конституційно-правові проблеми розвитку інститутів прямого
народовладдя сучасної України в контексті посилення відповідальності
держави
Конституційна модель здійснення державної влади в демократичних
країнах якраз і спирається на ідею дуалізму здійснення такої влади народом (як
безпосередньо, так і через органи публічної влади). В обох випадках
конституційно закріплюється єдиний механізм влади народу, який лише
здійснюється у двох різних формах – або безпосередньо, або ж через органи
публічної влади.
За таких умов наявність дієвих інститутів прямого народовладдя жодним
чином не зменшує ролі та значення держави та її органів, а, навпаки, додає
державі сили та дієздатності, оскільки уможливлює додаткову легітимацію
рішень державної влади рішеннями суверена – народу. До того ж, за висновком
В. Руденка, інститути прямої демократії в сучасних демократичних державах
виконують функцію гармонізації інтересів суспільства та держави [586, с. 15].
Так, зі змісту конституційного законодавства багатьох зарубіжних країн
випливає, що сутністю розвитку інститутів прямої демократії стає не
перерозподіл владних повноважень між громадянами та представницькими
установами, а зміцнення легітимуючої основи влади.
Надання

кожному

публічно-владному

рішенню

сили

загальнообов’язкового є найбільш оптимальним, в умовах конкретної країни,
способом. При цьому рішення ухвалюються через засоби прямої демократії так
само, як в умовах представницької демократії через певні правові процедури,
які мають бути жорстко лімітовані законодавчо.
З цього погляду мають сенс пропозиції внести зміни до Конституції
України, зокрема з метою встановити і для Українського народу вимогу
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здійснювати пряме народовладдя в порядку та межах, установлених
Конституцією України (адже і народ як джерело і вищий суб’єкт публічної
влади не може перебувати поза межами конституційного правопорядку, тобто
діяти свавільно).
Принагідно
неодноразово

нагадаємо,

наголошував

що
на

Конституційний
первинності

Суд

актів

України

також

установчої

влади

Українського народу, що були прийняті ним у порядку реалізації інститутів
прямої демократії [63]. Щоправда, практичне втілення означених настанов
далеке від конституційного сенсу. Це зумовлює потребу практичного втілення
пріоритетності прямого народовладдя в України, що цілком відповідає
сучасним стандартам розвитку прямого народовладдя, зокрема у зв’язку з
бурхливим

розвитком

і

перспективами

впровадження

до

механізму

конституційно-правового регулювання інституту так званої електронної
демократії. Зокрема вважається, що е-демократія надає нового імпульсу,
відкриває нові засади конституційно-правової реалізації форм прямої
демократії.

Адже

спостерігається

нині
певна

навіть

у

розвинутих

«демократична

демократичних

рецесія»,

країнах

«вихолощування»

демократичних інститутів і певне розчарування в них з боку громадян, що
ставить під сумнів легітимність цих інститутів. Вважається, що різні форми
інтеракції, що спираються на розвиток сучасних форм комунікації, насамперед
електронних, спроможні подолати ці проблеми. Натомість е-демократія як
новітній різновид прямого народовладдя поступово розхитує, «гібридизує»
межі між прямою та репрезентативною формами народовладдя. Причому вона
«може бути повністю агрегована у наявні сучасні концепції демократії: у
партисипативній

демократії

інформаційно-комп’ютерні

технології

(ІКТ)

можуть виконувати роль технологічного чинника залучення значних мас
громадян у процес прийняття рішень; у делібративній демократії ІКТ
виконують роль комунікатора між різними соціальними групами, роль
майданчика для дискурсу та з’ясування й уточнення позицій; у плюралістичній
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демократі ІКТ можуть виконувати роль артикуляції та узгодження інтересів
різноманітних верств; у концепції егалітарної демократії рівність може
розглядатися як рівність доступу до електронних ресурсів та сервісів
(«цифрова рівність», на якій так наголошує ЮНЕСКО); у плебісцитарній
демократії ІКТ здатні ефективно забезпечити проведення частих акцій прямого
волевиявлення тощо» [313, с. 148].
Відповідно до таких підходів, зарубіжні науковці апелюють, наприклад,
до того, що застосування е-демократії «приведе до формування демократичних
систем,

які

відзначатимуться

більшою

динамічністю,

меншою

централізованістю і вищою відповідальністю, ніж ті, які ми знаємо сьогодні; ці
системи передбачатимуть можливість для людей брати участь у їхньому
функціонуванні такою малою або такою великою мірою, як вони того бажають;
представництво в таких системах ґрунтуватиметься на мережах особистої
довіри, а не на абстрактному зв’язку з партією. Це – зростаюча
демократія» [24, с. 227].
С. Коулман наголошує на тому, що «нові технології здатні зміцнити
нашу демократію, даючи нам більші можливості, ніж будь-коли раніше, для
забезпечення більшої прозорості та більш відповідальних стосунків між
владою та виборцями» [294, с. 16].
Д. Шулер вважає, що «настав час для поступового розмивання кордонів
між інституціоналізованими органами й іншими групами людей по всьому
світу: ті, хто сьогодні здійснює владу, мають бути готовими взяти на себе
більшу відповідальність у державному управлінні, таким чином повніше
реалізуючи свій громадянський потенціал» [729, с. 149].
Зазначимо,

що

інститут

електронної

демократії

розпочав

своє

упровадження і в Україні. Так, відповідно до Концепції розвитку електронної
демократії в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 року № 797-р, передбачається «формування політичних,
організаційних, технологічних та ідеологічних умов розвитку електронної
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демократії в Україні, що характеризується зростанням широкого долучення
громадян до комунікації, співпраці з органами державної влади, контролю за
ними,

участі

у

виробленні

політики,

розвитку

самоорганізації

та

самоврядування, а також рівнем довіри до суб’єктів владних повноважень;
узгодження стандартів державної політики зазначеної сфери з міжнародними,
зокрема європейськими стандартами». Необхідним визнано впровадження
електронного голосування, а також електронного виборчого процесу,
електронних

референдумів

та

електронних

плебісцитів;

забезпечення

інституціоналізації інструментів електронної демократії; широке залучення
фізичних та юридичних осіб до розвитку та використання електронної
демократії [510].
Як видається, позиції різних зарубіжних учених в основному збігаються в
тому, що вони вважають доведеним тісний зв’язок між розвитком інститутів
прямого

народовладдя,

зокрема

е-демократії,

та

підвищенням

рівня

відповідальності держави та її органів перед суспільством, що зумовлює
відповідний дискурс, зокрема, і в площині конституційно-правових досліджень
феномену юридичної відповідальності держави. У цьому сенсі науково
виправданим та обґрунтованим видається висновок відомої української вченоїконституціоналістки О. Совгирі про те, що «сьогодні відбувається зміна
пріоритетів реалізації народовладдя на користь безпосереднього здійснення
народом належної йому державної влади (прямого народовладдя)» [628,
с. 408]. Отже, об’єктивно зростає практична цінність створення завершеного
механізму

конституційно-правового

регулювання

інститутів

прямого

народовладдя в сучасній Україні. Зазначені питання перебувають нині у фокусі
уваги вищого політичного керівництва України, про що свідчать і численні
публічні заяви очільників держави, і відповідні законопроєктні новації, що
визнаються ними, зокрема главою держави, першочерговими.
Як відомо, реалізація зміни таких пріоритетів – розвитку народовладдя та
вдосконалення форм безпосередньої демократії – досягається, зокрема,
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запровадженням інститутів народної законодавчої ініціативи та народного
вето, наданням громадянам права на конституційне звернення, широким
застосуванням референдної демократії, особливо для вирішення питань
місцевого значення.
Утім, на наш погляд, головне, на чому слід акцентувати увагу, – це те, що
конституційне правове втілення означених інститутів має передбачати їх
взаємопов’язаний, комплексний характер і має зумовлювати так само
комплексний підхід законодавця до узгодженого врегулювання всіх інститутів
прямого народовладдя з метою створення реально працюючої, дієздатної та
ефективної системи прямого народовладдя в Україні.
Не можна не погодитись із влучним спостереженням вітчизняного
дослідника П. Куфтирєва, що «за минулі роки всі ми усвідомили якою крихкою
є державність і як легко може бути втрачена держава. Разом з тим події 2013–
2019 р. показали нам силу й можливості громадянського суспільства, потенціал
громадянської солідарності та прямої дії. Відбувся справжній переворот у
масовій свідомості стосовно оцінки ролі держави та її призначення, ролі та
відповідальності державного апарату перед громадянами» [314]. Зокрема, як
зазначає суддя Конституційного Суду України М. Мельник, «однією з
основних причин революційних подій 2013–2014 років було планомірне і
системне усунення Українського народу від можливості здійснення ним
прямого народовладдя та намагання представників попереднього політичного
режиму узурпувати державну владу» [400]. Із цими думками солідарні,
зокрема, Т. Цимбалістий і Н. Пришляк, які зауважують: «В контексті
драматичних суспільно-політичних змін, які почалися в Україні в кінці 2013 і
призвели до таких історичних подій як “Революція Гідності”, підписання
Угоди про асоціацію, анексія Криму, військові дії на Донбасі, децентралізація
тощо, надзвичайно гостро постає питання ширшої участі громадян у вирішенні
стратегічних суспільно важливих проблем. Саме тому останнім часом значно
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посилюється інтерес науковців, політиків, значної частини суспільства до
конкретних виявів прямої демократії …» [687].
При цьому вищеозначені події, природно, каталізували увагу до
феномену юридичної відповідальності держави, яка пов’язується не лише із
власне діяльністю держаного апарату, але і з тим, наскільки істотним є вплив
на вироблення та реалізацію державної політики з боку інституцій
громадянського суспільства, зокрема через механізми прямої демократії. Якщо
слушним є висновок про те, що образу сучасної держави відповідає парадигма
«легітимної держави», тобто держави, що користується підтримкою народу і
контролюється громадянським суспільством [394, с. 8], то так само вагомою в
теоретичному і в практичному плані ознакою сучасної держави слід вважати
відповідальне правління, що передусім ґрунтується на конституційній ідеології
юридичної відповідальності держави. Адже «положення частин другої, третьої
статті 5 Конституції України, які передбачають, що “носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в Україні є народ”, який “здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування”, а також те, що “право визначати і змінювати конституційний
лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане
державою, її органами або посадовими особами”, слід розглядати у
взаємозв’язку з іншими приписами Конституції України в узгодженості з
принципом верховенства права, зазначеним у частині першій статті 8
Конституції України» [561].
Системний аналіз змісту принципу верховенства права з положеннями, що
встановлюють юридичну відповідальність держави перед особою, дає змогу
виявити його глибокі сутнісні зв’язки: сама відповідальність держави випливає з
принципу верховенства права, на чому наголошує низка вітчизняних учених
(зокрема,

О. Богініч,

С. Головатий

та

ін.).

Адже

загалом

«юридична

відповідальність як різновид соціальної відповідальності є важливим засобом
забезпечення законності і правопорядку в країні, дотримання прав і свобод
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людини та забезпечення належної реалізації державними органами та їх
посадовими обов’язками своїх повноважень, визначених законом, отже, є
істотним фактором побудови правової держави в Україні» [347, с. 60].
Інститути

прямого

народовладдя,

зокрема

найперше

вибори

та

референдуми, відіграють ключову роль у впровадженні принципу верховенства
права. Це знайшло яскраве практичне підтвердження, наприклад, під час
виборчого процесу 2004 року з виборів Президента України, коли громадяни
України домоглися постановлення Верховним Судом України рішення від 3
грудня 2004 року, що ґрунтувалося на засадах верховенства права, про
визнання неправомірними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення
результатів повторного голосування з виборів Президента України та
складання протоколу про результати повторного голосування з виборів
Президента України від 24 листопада 2004 року. На думку деяких правників
України, саме від цього часу верховенство права стало реальним принципом
забезпечення прав і свобод, закріплених Конституцією України [675, с. 138].
Як відомо, ключовими положеннями, що вказують на встановлення
відповідальності держави перед людиною, є приписи статті 3 Конституції
України. Зміст цих приписів у системному зв’язку з іншими конституційними
нормами, зокрема і статтею 1 Основного Закону, дає підстави вважати, що
Конституцією встановлюється абсолютна відповідальність держави перед
людиною, держава визнається зобов’язаним суб’єктом у правовідносинах
«людина – суспільство – держава». У загальній сукупності таких ознак
конституційна відповідальність державних суб’єктів у науці одержала
визначення як її «позитивний аспект», що пов’язують із правовим статусом
таких суб’єктів як зобов’язаних законом (її обґрунтування походить з концепції
управлінської

відповідальності).

Суть

цієї

відповідальності

полягає

в

застосуванні певних юридичних засобів впливу – санкцій до суб’єкта вчинення
конституційного делікту, що має ознаки правопорушення, насамперед за
характером правових наслідків, незалежно від суб’єктивного рівня здійснення
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повноважень: «відповідального» (як належного), «невідповідального» (може зпоміж іншого оцінюватися за критерієм невідповідного, недостатнього
професіоналізму, компетенції тощо), «безвідповідального» (має ознаки
службового недбальства або інших проявів протиправної поведінки). Таку
відповідальність

у

теорії

розглядають

як

ретроспективний

аспект

конституційної відповідальності [299, с. 9–11; 694, с. 9].
Утім, як відомо, історія знає випадки, коли за допомогою використання
форм безпосереднього народовладдя (зокрема й виборів, референдумів тощо)
утверджувалися антинародні політичні режими. Однак такі приклади, як і
ризики маніпуляцій інструментами безпосередньої демократії, не можуть бути
підставою для виключення їх застосування, що робило б владу народу
ілюзорною та номінальною. Так, випадки фальсифікацій на виборах не можуть
ставити під сумнів власне вибори як єдиний демократичний спосіб формування
представницьких органів публічної влади; відсутність належної якості
політичних партій та їх нерідко деструктивна роль у державотворчому процесі
не

повинні

ставити

під

сумнів

необхідність

побудови

нормальної

багатопартійної системи; спроби використати національний референдум щодо
зміни конституції чи ухвалення нової з метою узурпації влади не можуть бути
підставою для унеможливлення його проведення в принципі [400].
Відповідно, великою є роль держави в належному конституційноправовому врегулюванні організації та проведення всіх форм прямого
народовладдя. Щоправда, буквальне тлумачення пункту 20 частини першої
статті 92 Конституції України говорить про застосування законодавцем дещо
звуженого підходу, за яким виключно законами України визначаються
організація та порядок проведення лише виборів і референдумів [284],
залишаючи осторонь законодавче врегулювання інших форм безпосередньої
демократії. На нашу думку, в ході конституційної реформи згаданий недолік
має бути виправлений і конституційна компетенція Верховної Ради України
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приймати

закони

–

поширена

на

регулювання

всіх

форм

прямого

народовладдя [44, с. 30].
Якщо вдатися до системного тлумачення положень розділу III
Конституції України, то з нього можна зробити кілька ключових висновків:
1) безпосередньому народному волевиявленню в усіх його формах
надано конституційного значення;
2) Конституція не містить вичерпного переліку таких форм;
3) пріоритетного характеру набувають вибори та референдуми як
провідні форми прямої демократії, прямо згадані Основним Законом, що
відповідає доктринальним позиціям, де вибори та референдуми так само
визначаються як пріоритетні, найбільш суттєві, головні, основні;
4) уможливлюється

існування

інших

форм

прямої

демократії,

виокремлення та врегулювання яких залишається під питанням.
Очевидно, що врегулювавши форми прямого волевиявлення надто
поверхово, фрагментарно, законодавець полишив вирішення проблеми
законодавчого закріплення відповідної системи форм прямого народовладдя на
розсуд законодавця, у непрямий спосіб зобов’язавши його вжити заходів для
врегулювання цієї проблеми на належному правовому рівні. При цьому,
встановлюючи таке регулювання, «держава зобов’язана забезпечити вільне
волевиявлення

громадян

України

та

повагу

до

результатів

такого

волевиявлення шляхом належної регламентації й організації інститутів
прямого

народовладдя

на

демократичних

засадах

та

з

дотриманням

демократичних процедур, а також шляхом впровадження ефективного
контролю за здійсненням таких процедур, що має унеможливити будь-які
зловживання та маніпуляції» [562].
Маємо відзначити, що упродовж періоду існування сучасної незалежної
Української держави проведено величезну роботу зі створення правових засад
організації та функціонування безпосередньо народовладних форм [140, с. 4].
Проте, якщо розглядати актуальний стан механізму такого регулювання, то не

346
можна не помітити, що держава в цілому не виконала свого зобов’язання з
належного врегулювання прямого народовладдя.
До недоліків, що обумовили такий стан, О. Тодика віднесла, наприклад,
такі:
1) нестійкість,

рухливість

конституційно-правового

регулювання,

особливо стосовно виборчого законодавства;
2) відсутність у політичної еліти чіткої позиції щодо конституційного
реформування держави й суспільства; відсутність чіткої державної політики у
сфері здійснення народовладдя;
3) відставання законодавця в регламентації суспільних відносин у сфері
народовладдя;
4) недостатня якість регламентації відповідних суспільних відносин,
зокрема у процесуально-процедурному аспекті [659, с. 23–24].
Більше того, з плином часу помітне певне занедбання щодо реалізації
державою функції належного правового врегулювання інститутів прямого
народовладдя, що і пропонує кардинально змінити Президент України. Отже,
ініціатива глави держави вдосконалити конституційно-правове регулювання
інститутів прямого народовладдя відповідає як об’єктивним потребам
українського суспільства і держави мати сучасне й ефективне законодавство з
питань безпосереднього народовладдя, так і виходить з адекватної оцінки стану
такого регулювання в законодавстві України. Адже становлення та розвиток
відповідного законодавства є одним із визначальних чинників формування й
реалізації системи інститутів безпосереднього народовладдя [343, с. 24].
Для

успішного

«перезавантаження»

відповідного

законодавства

необхідним є чітке уявлення про об’єкт регулювання, тобто про наявні та
можливі види прямого народовладдя. Адже досі в конституційно-правовій
науці та у практиці конституційного реформування відсутній єдиний підхід до
систематики всіх форм прямого народовладдя.
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Вважаємо

концептуально

хибним

висловлений

у

вітчизняній

конституційно-правовій науці підхід, за яким можливе виокремлення форм
прямої

демократії,

законодавчому

рівні

які

не

врегульовані

[139].

Адже

на

йдеться

конституційному
про

та/або

державно-політичне

владарювання, і залишати його за рамками правового унормування (у сфері
фактичних суспільних відносин) вважаємо неправильним, оскільки це прямо
суперечить

вимогам

правової

визначеності

як

елементові

принципу

верховенства права, що не лише проголошений, але й діє в Україні (стаття 8
Основного Закону України [284]).
Визнаючи, що не всі форми прямого народовладдя законодавчо
врегульовані, ми тим самим опосередковано визнаємо, що держава не виконує
свого призначення з правового врегулювання найважливіших суспільних
відносин. При цьому, якщо порівняти сферу представницької демократії, то не
можна не відзначити певну надзвичайну деталізованість, навіть певну
надлишковість

конституційно-правового

регулювання

представницької

демократії – на противагу неповноті, фрагментарності та поверховості
внормування форм прямого народовладдя. У зв’язку з наведеним варто
зазначити, що навіть Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй Резолюції
№ 1121 (1997) «Про інструменти участі громадян у представницькій
демократії» (далі – Резолюція 1121 (1997)) закликала держави – члени Ради
Європи «вдосконалити свою систему представницької демократії шляхом
встановлення балансу між відповідальністю державної влади та роллю
громадян у процесі прийняття рішень. За відсутності такого балансу буде
неможливо запобігти як підриву впевненості у представницькій системі, так і
непродуманому використанню частих референдумів, яке робитиме проведення
будь-якої довготривалої політики, основаної на фундаментальних питаннях
дискусії, безсистемним, неефективним або навіть неможливим» [758]. Отже,
питання оптимізації конституційно-правового регулювання інститутів прямого
народовладдя стоїть на порядку денному і в контексті підвищення
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відповідальності держави, виконання нею своїх позитивних зобов’язань з
належного внормування порядку реалізації відповідних політичних прав
громадян України.
У цьому зв’язку принаймні пунктирно окреслимо кілька концептуальних
конституційних проблем, пов’язаних, зокрема, з урегулюванням виборчих
процедур, всеукраїнського та місцевих референдумів, електронних петицій,
мітингів, а також із перспективами конституційного й законодавчого
впровадження інституту народної законодавчої ініціативи.
Насамперед зазначимо, що має бути концептуально уточнено зміст і
перелік інститутів прямого народовладдя. Не заглиблюючись до суті дискусії з
цього питання, що є предметом розгляду численного шерегу науковців,
зауважимо, що, на наш погляд, до їх числа слід віднести лише ті, які
безпосередньо стосуються ухвалення управлінських рішень та прямої
правотворчості громадян [586, с. 18]. До таких слід віднести вибори,
референдуми, народну правотворчу ініціативу, загальні збори громадян,
відкликання депутатів тощо.
Традиційно найбільш урегульованими в Україні є інститути виборів, що
є цілком виправданим, оскільки вони проводяться систематично і привертають
до себе увагу держави та суспільства. Разом з тим виборчому законодавству
України все ще притаманна нестабільність, відбуваються постійні зміни в її
виборчій системі, виборчих процедурах тощо.
Подолання
кодифікованого

таких

недоліків

законодавчого

акта,

вбачалося
який

би

в

ухваленні

єдиного

стабілізував

хаотичне

регулювання виборчих процедур та уніфікував регулювання виборчих
правовідносин усіх різновидів. Так, Верховна Рада України 11 липня 2019 року
прийняла в цілому Виборчий кодекс України (далі – Кодекс), яким зробила
спробу систематизувати законодавчі норми з урегулювання питань, пов’язаних
з визначенням гарантій права громадян на участь у виборах, підготовки та
проведення виборів Президента України, народних депутатів України,
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депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних,
сільських, селищних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних,
міських голів, старост. Не можна не наголосити на позитивному значенні
зведення в єдиний кодифікований законодавчий акт усіх виборчих процедур і
правил з метою уніфікації регулювання підготовки та проведення виборів в
Україні. Проте, навіть ухваливши такий документ, Верховна Рада України не
спромоглася ефективно вирішити порушене питання, що добре видно на
прикладі регулювання Кодексом парламентських виборів.
Зокрема, передбачається проведення виборів народних депутатів України
на засадах пропорційної системи за відкритими виборчими списками
кандидатів у депутати від політичних партій; з метою висування списків
кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 27
регіонів; відповідно політичні партії формують загальнодержавний виборчий
список і регіональні списки кандидатів; виборцям надається можливість
проголосувати як за виборчий список політичної партії, так і за конкретного
кандидата в народні депутати України від цієї політичної партії у відповідному
регіоні. Тобто Кодексом декларується модель виборчої системи, спрямованої
на скасування мажоритарної складової виборів і запровадження пропорційної
виборчої системи з відкритими регіональними списками. Однак аналіз
положень Кодексу, якими визначається порядок застосування виборчої квоти,
розподілу депутатських мандатів і визначення обраних кандидатів у виборчому
регіоні та в загальнодержавному виборчому окрузі, дає підстави для висновку
про фактичне збереження складової, характерної для пропорційної виборчої
системи із закритими списками. Так, частиною 1 статті 353 Кодексу
передбачено, що політична партія, яка набрала 5 і більше відсотків дійсних
голосів виборців, гарантовано отримує 10 депутатських мандатів, які
розподіляються в порядку черговості відповідно до затвердженого партією
загальнодержавного списку, а не залежно від кількості голосів виборців,
отриманих кожним кандидатом відповідної партії, що фактично нівелює
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волевиявлення виборця та гарантує проходження до парламенту кандидатів
незалежно від результатів персоніфікованого голосування на виборах. Крім
того, Кодексом передбачається можливість розподілу депутатських мандатів на
регіональному рівні – на основі персоніфікованого результату голосування за
конкретного кандидата на виборах, а на загальнодержавному рівні – залежно
від позиції кандидата у виборчому списку партії, тобто за принципом
«закритих списків». Кількість депутатських мандатів, які розподілятимуться на
загальнодержавному рівні за таким принципом, може бути значною через те,
що допускається можливість голосування не за конкретного кандидата від
політичної партії, а за виборчий список партії (стаття 343 Кодексу), розподіл
мандатів між кандидатами від партії на регіональному рівні проводиться лише
в межах цілих часток після ділення кількості голосів виборців, поданих у
виборчому регіоні на підтримку відповідного регіонального виборчого списку,
на

виборчу

квоту,

при

цьому

дробові

частки

від

такого

ділення

залишатимуться для розподілу на загальнодержавному рівні за принципом
«закритих

списків» (статті 351, 353 Кодексу)

[120]. Отже, широко

розкритикована в українському суспільстві та в політикумі виборча система із
закритими списками частково відтворена і в цьому Кодексі.
Іншим прикладом неналежного законодавчого забезпечення інститутів
прямого народовладдя є ситуація з урегулюванням системи референдної
демократії. Так, упродовж 1991–2012 років чинним був ухвалений ще за часів
УРСР Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» [471], що
був доволі консервативним і далеко не повною мірою кореспондувався з
положеннями Конституції України. Нарешті, після тривалої підготовчої роботи
6 листопада 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про
всеукраїнський референдум» [470].
Згідно з ним (пункт 4 розділу XIII «Прикінцеві положення») було
визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про всеукраїнський та
місцеві референдуми». Тим самим було скасовано правове регулювання
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місцевих референдумів в Україні, що перетворило, за відсутності нового
регулювання,

означений

інститут

на

фіктивний.

Пізніше

Рішенням

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57
народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 26
квітня 2018 року № 4-р/2018 зазначений Закон був визнаний неконституційним
у цілому. Відповідно, з ухваленням такого Рішення утворилася суттєва
прогалина у правовому регулюванні порядку організації та проведення як
всеукраїнського, так і місцевих референдумів. Попри внесення на розгляд
парламенту кількох законопроєктів з питань референдумів, питання організації
та

проведення

цієї

форми

прямого

народовладдя

залишається

не

врегульованим на законодавчому рівні.
Видається, що при розробці й ухваленні новітнього національного
законодавства про референдуми доцільно системно врахувати правові позиції,
викладені в таких авторитетних міжнародно-правових документах, як Керівні
принципи для конституційних референдумів на національному рівні, ухвалені
Венеціанською комісією в 2001 році; Резолюція ПАРЄ № 1353 (2003) «Про
зміцнення демократичних інститутів як гарантії майбутнього демократії»;
Рекомендація ПАРЄ 1704 (2005) «Референдуми: на шляху до вироблення
належної практики в Європі»; Кодекс належної практики щодо референдумів,
ухвалений Радою з демократичних виборів та Венеціанською комісією в
2007 році.
Цілком слушним у контексті зазначеного є висновок про те, що
«інсталяція

стандартів

проведення

низки

референдної

референдумів

демократії

щодо

Євросоюзу

входження/виходу

й

успішне

України

до

міждержавних утворень стане важливим кроком у напрямі євроінтеграції
України» [343, с. 23–24].
Порівняно новим інститутом у систематиці національних форм прямого
народовладдя, інституціоналізованих в Україні, є інститут електронних
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петицій. Він був запроваджений Законом України «Про внесення змін до
Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та
електронної петиції» від 2 липня 2015 року [468]. Згідно з ним громадяни
можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними
петиціями через офіційний вебсайт органу, якому вона адресована, або вебсайт
громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної
петиції.
Електронна петиція оприлюднюється на офіційному вебсайті відповідно
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
органу місцевого самоврядування або на вебсайті громадського об’єднання,
яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох
робочих днів із дня надсилання її автором (ініціатором).
Електронна

петиція,

адресована

відповідно

Президенту

України,

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається в
особливому порядку, за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч
підписів громадян протягом не більше трьох місяців із дня оприлюднення
петиції. Водночас вимоги до кількості підписів громадян на підтримку
електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору
підписів визначаються статутом територіальної громади [468].
Фактично означений Закон надав досить широкі можливості для
впровадження в Україні е-демократії. Проте, і він не позбавлений деяких
системних недоліків, що ускладнюють реалізацію цієї форми прямого
народовладдя. Так, у Законі правом подання електронних петицій наділено
лише громадян України, тоді як згідно зі статтею 40 Конституції України всі (а
не лише громадяни України) мають право направляти індивідуальні чи
колективні звернення до відповідних суб’єктів влади. При цьому суттєвою
вадою Закону є відсутність механізму перевірки підписів громадян на
підтримку електронної петиції та визначення легальності голосу, відданого на
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її підтримку. Установлення досить високого «порогу» для спеціальної
процедури розгляду електронних петицій вищими органами державної влади
мінімізує вплив громадян на вироблення державної політики, тим часом всі
інші петиції розглядаються за алгоритмом розгляду звичайних звернень
громадян.
На відміну від урегулювання інституту електронних петицій, яке все ще
далеке від досконалого, але все ж є, про такий інститут прямого народовладдя,
як проведення мирних зібрань, можна сказати, що він як елемент
конституційно-правового регулювання в Україні взагалі виглядає віртуальним.
Урегулювання цієї форми прямої демократії М. Ставнійчук навіть назвала
«законодавчим фантомом вітчизняного парламентаризму» [636]. Адже за 28
років

незалежності

Української

держави

Верховна

Рада

України

не

спромоглась ухвалити жодного закону, який би стосувався проведення мирних
зібрань. Єдина правова норма в Україні стосовно демонстрацій – стаття 39
Конституції, в якій фіксовано, що про проведення мирних зборів необхідно
завчасно

сповіщати

органи

виконавчої

влади

чи

органи

місцевого

самоврядування, проте який строк мається на увазі під «завчасно», не
уточнюється, що спонукало до подання до Конституційного Суду України і
подальше ухвалення ним Рішення у справі за конституційним поданням
Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення
положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне
сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про
проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного
сповіщення про мирні зібрання) від 19 квітня 2001 року № 4-рп/2001. У ньому
було прямо вказано на обов’язок законодавця ухвалити відповідний
закон [563], відсутність якого уможливлює системні порушення права на мирні
зібрання. Так, на думку Ф. Веніславського, «відсутність законодавчого
регулювання дозволяє по-різному тлумачити конституційні положення,
виносити неправові, на наше переконання, судові рішення, котрими
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забороняється проводити мирні зібрання на певних вулицях, майданах чи й
взагалі протягом певного проміжку часу. У цьому випадку суд фактично
перебирає на себе функції законотворця, нівелює конституційно гарантоване
право громадян України на мирні зібрання, що врешті призводить до
виникнення напруги в суспільстві, до протистояння, а часто й до відкритих
конфліктів між політичними силами, між владою та суспільством» [116, с. 54].
У зв’язку з цим, зокрема, було подано багато скарг до Європейського
суду з прав людини. Ключовими стали рішення ЄСПЛ у справі «Шмушкович
проти України» від 14 листопада 2013 року та у справі «Вєренцов проти
України» від 11 квітня 2013 року, в яких Суд, зокрема, установив порушення
статей 11 і 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що
випливають із прогалин у законодавстві, що стосується свободи зібрань. ЄСПЛ
також підкреслив необхідність термінових конкретних реформ у законодавстві
України та адміністративній практиці з метою приведення їх у відповідність до
вимог статей 7 та 11 згаданої Конвенції. ЄСПЛ виявив, що в Україні взагалі
немає жодних юридичних правил стосовно мирних зібрань. Як наслідок, деякі
органи місцевої влади керувалися Указом Президії Верховної Ради СРСР від
28 липня 1988 року «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій в СРСР» – правовим актом неіснуючої вже
три десятиліття держави, де написано, що для проведення мітингів потрібно
отримати дозвіл за 10 днів. Інші органи місцевого самоврядування, не маючи
на це повноважень, видають власні правила проведення мирних зібрань,
прописуючи їх так, як це вигідно місцевій владі [219]. Позиції, що полягає в
нагальній необхідності усунення правової прогалини, дотримуються і
міжнародні організації, до сфери діяльності яких належать питання демократії,
верховенства права, свободи. Так, у Резолюції ПАРЄ 2116 (2016) було
зафіксовано занепокоєння відсутністю в Україні законодавства про свободу
мирних зібрань. Венеціанська комісія починаючи з 2006 року надала Україні
вже п’ять висновків щодо законопроєктів про мирні зібрання, проте жоден з
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них Законом так і не став. Між тим, відповідний закон має кореспондувати
вимогам Конституції України; визначати конкретні строки та порядок
завчасного сповіщення органів публічної влади з тим, щоб вони могли
належним чином виконати свої зобов’язання щодо забезпечення реалізації
права на свободу мирних зібрань; визначати зобов’язання таких органів щодо
забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань; встановлювати
вичерпний перелік чітких і виключних підстав та способів для обмеження
свободи мирних зібрань в інтересах, що охороняються частиною першою
статті 11 Конституції України; гарантувати право на одночасні мирні зібрання,
зокрема й контрзібрання, на спонтанні мирні зібрання, як того вимагають
міжнародні зобов’язання України; забезпечити існування судових гарантій для
захисту свободи мирних зібрань. При цьому, як зауважує Венеціанська комісія,
особливо

важливими

видаються

такі

рекомендації,

що

потребують

імплементації до спеціального закону: необхідно вдосконалити визначення
мирних зібрань та їх видів; запровадити винятки щодо зібрань, які за своєю
чисельністю не вимагають повідомлення, та поширити правовий режим
мирних

зібрань

на

інші

види

зібрань;

гармонізувати

підстави

для

обмеження/заборони зібрань з положеннями Конституції України; забезпечити,
щоб обмеження щодо зібрань могли застосовуватись виключно судами, але
водночас і передбачити, що за певних обставин правоохоронні органи повинні
мати можливість обмежувати зібрання без рішення суду; встановити норми про
підстави для застосування правоохоронними органами сили [414].
Насамкінець звернемо увагу на ініціативу унормувати інститут народної
законодавчої ініціативи, на доцільності запровадження якого в Конституції
України досить давно наполягають вітчизняні вчені. Нарешті це питання з
площини

конституційно-правової

теорії

може

перейти

у

практику

конституційного будівництва.
На наш погляд, у майбутньому законі про народну законодавчу
ініціативу слід урегулювати багато важливих питань, зокрема таких, як:
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предмет народної законодавчої ініціативи (і сфери її обмеження); порядок
формування та легалізації ініціативної групи громадян з ініціювання
законопроєкту Українським народом; форми протоколів зборів ініціативної
групи громадян, а також заключного документа, що подаються до парламенту;
порядок збору ініціативною групою підписів та порядок перевірки підрахунку
кількості підписів; порядок участі громадян в органах законодавчої влади на
етапах обговорення та розгляду «народного» законопроєкту; порядок
фінансування народної законодавчої ініціативи тощо. Утім, вирішення
означених питань буде можливим знов-таки з прийняттям спершу відповідних
змін до Основного Закону України.
4.3. Конституційно-правові особливості забезпечення юридичної
відповідальності держави в сучасній Україні в умовах дії особливих
правових режимів
Як відомо, в Україні надзвичайні правові режими безпосередньо
конституціоналізовані в низці положень Основного Закону держави (статті 64,
85, пункт 19 частини першої статті 92, пункти 20, 21 частини першої статті 106,
пункт 10 статті 138 Конституції України) [284].
Ухвалення в Україні низки нормативних актів, що регламентують
режимні заходи, було пов’язано з потребою встановлення особливого
правового режиму діяльності органів державної влади й управління,
підприємств, установ та організацій в умовах суттєвої небезпеки, що допускає
обмеження прав і свобод громадян і прав юридичних осіб, а також покладення
на них додаткових обов’язків.
Із прийняттям законів України «Про правовий режим надзвичайного
стану», «Про правовий режим воєнного стану» та «Про зону надзвичайної
екологічної ситуації» в Україні загалом завершено формування інституту
надзвичайних адміністративно-правових режимів [344, с. 198]. Фактично
йдеться про феномен надзвичайного законодавства як комплексу «спеціальних
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нормативних актів, створюваних державою за особливих обставин, коли її
керівництво

наділяє

вищих

представників

адміністрації

винятковими,

дискретними повноваженнями, унаслідок чого ті можуть призупиняти,
обмежувати чинність загальних законів із метою впливу на внутрішньо- або
зовнішньополітичну

ситуацію,

для

запобігання

несприятливому

(екстремальному) розвитку соціальних процесів, забезпечення громадського
порядку» [136, с. 40].
Якщо переглянути у порівняльно-правовому розрізі законодавство
багатьох зарубіжних держав, то помітимо, що в них питання надзвичайних
правових режимів тлумачиться зазвичай дещо шире:
1) надзвичайного стану (Алжир, Велика Британія, Зімбабве, Індія,
Ірландія, Канада, ПАР, Португалія, США);
2) воєнного стану (Болгарія, Велика Британія, Індія, Нідерланди, Польща,
Румунія, США);
3) облогового стану (Аргентина, Бельгія, Бразилія, Венесуела, Греція,
Іспанія, Малі, Португалія, Угорщина, Франція);
4) стану війни (Бельгія, Італія);
5) стану суспільної небезпеки (Італія);
6) стану напруженості (ФРН);
7) стану оборони (Коста-Ріка, Фінляндія, ФРН);
8) стану погрози (Іспанія);
9) стану готовності (Норвегія) [251, с. 118].
Зрештою, існування особливих правових режимів у конституційних
рамках не можна вважати неможливим і в Україні, що зокрема видно на
тенденціях розвитку українського законодавства останніми роками, про що
йтиметься далі.
Концептуально важливою для нас є теза, висловлена свого часу
професором В. Якушиком, який звернув увагу, що взагалі для функціонування
правової держави за сучасних умов важливе значення має те, чи діє така
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держава у нормальній чи в надзвичайній обстановці, оскільки функціонування
держав за таких істотно відмінних правових умов може зумовити якісні
сутнісні характеристики, зокрема специфічну організаційну та функціональну
структуру органів державної влади, різний конструктивний потенціал тощо.
При цьому він запропонував виокремити саме два основні типи, враховуючи
критерії «нормальності» чи «екстраординарності», не заперечуючи проти
існування і змішаних (гібридних) правових режимів [743, с. 194]. Тому, не
торкаючись особливостей дискусії щодо класифікації правових режимів, яка
достатньо повно висвітлена у спеціальній літературі і лише побіжно торкається
тематики нашого дослідження, звернемо увагу на те, що конституційноправовий зміст функціонування екстраординарних правових режимів полягає,
зокрема, у запровадженні системи таких правообмежень (обмежень, у першу
чергу, прав і свобод людини та громадянина), заборон тощо, а також –
синхронно з ними – таких особливостей здійснення державної влади, які
суттєво впливають на весь характер взаємовідносин між особою та державою,
суттєво модифікуючи і юридичну відповідальність останньої як у негативному,
так і в позитивному аспектах. Адже, як наголошується в літературі,
надзвичайні режими характеризуються значними змінами правового статусу
суб’єктів управлінських правовідносин, компетенція органів державної влади й
управління розширюється за рахунок правообмежень фізичних та юридичних
осіб, це в основному віддзеркалюється різким збільшенням у механізмі
правового регулювання саме адміністративно-попереджувальних заходів.
Для конституційного устрою України, як зазначалося, притаманна
безпосередня фіксація низки екстраординарних або надзвичайних режимів, які
закріплені в самій Конституції України та обумовлюють найбільш істотні
обмеження прав фізичних і юридичних осіб. Йдеться, зокрема, про правові
режими надзвичайного стану, воєнного стану та надзвичайної екологічної
ситуації. Із запровадженням двох із них – воєнного та надзвичайного стану –
законодавець пов’язує неможливість внесення змін до Конституції України
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(частина друга статті 157), а також можливість повного обмеження людини у
правах (частина друга статті 64) [284].
Упродовж новітньої історії України поряд із цими екстраординарними
режимами,

один

з

яких,

зокрема,

був

апробований

на

практиці

(тридцятиденний період воєнного стану, що діяв 26 листопада – 26 грудня 2018
року в десяти областях України), були також апробовані і деякі гібридні
правові режими, які поєднували окремі ознаки «чистого» режиму воєнного
стану з елементами ординарного режиму функціонування державної влади.
Йдеться передусім про правові режими антитерористичної операції (далі –
режим АТО) [503], тимчасово окупованих територій (далі – режим ТОТ) [475]
та режим заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях (далі – режим ООС) [491]. Поряд із цим існує гібридний правовий
режим зони ЧАЕС, який поєднує ознаки правового режиму надзвичайної
екологічної ситуації та ординарного правового режиму. Як зауважує
М. Савчин, такі правові режими «полягають у поєднанні конституційних та
адміністративно-правових засобів здійснення обмежувальних заходів щодо
реалізації

деяких

прав

і

свобод

людини

з

міркувань

забезпечення

життєдіяльності нації на засадах верховенства права, вимог належної правової
процедури та пропорційності» [591, с. 100].
З метою врегулювання правовідносин на тимчасово окупованих
територіях

Верховна

Рада

України

ухвалила

закони

України

«Про

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України» від 15 квітня 2014 року [475], «Про створення
вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної
діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня
2014 року [505], «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької та Луганської областей» від 16 вересня 2014 року [490],
«Про військово-цивільні адміністрації» від 3 лютого 2015 року [466], «Про
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особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях» від 18 січня 2018 року [491], а також постанови «Про визначення
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких
запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» від 17 березня
2015 року [463], «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та
Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17 березня 2015
року № [462] та ін.
Зокрема, відповідно до законодавства режим АТО – особливий порядок,
який може вводитися в районі проведення антитерористичної операції на час її
проведення і передбачати надання суб’єктам боротьби з тероризмом
визначених Законом України «Про боротьбу з тероризмом» спеціальних
повноважень, необхідних для звільнення заручників, забезпечення безпеки і
здоров’я громадян, які опинилися в районі проведення антитерористичної
операції, нормального функціонування державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій (стаття 1 Закону України
«Про боротьбу з тероризмом» [461]); режим ТОТ – особливий порядок
забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на ТОТ
(частина 2 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян
та правовий режим на тимчасово окупованій території України» [475]); режим
ООС – особливий порядок, що передбачає надання органам сектору безпеки і
оборони, іншим державним органам України спеціальних повноважень,
необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (пункт 2
частини першої статті 8 Закону України «Про особливості державної політики
із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях» [491]).
За низкою ключових параметрів запроваджені в Україні гібридні правові
режими наближаються до правових режимів воєнного та надзвичайного сану,
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проте і містять низку особливостей, які не дозволяють їх ототожнювати з
останніми (інший порядок запровадження, умови яких прямо не визначені
Конституцією України; особлива система управління, яка не тотожна суто
воєнній організації державної влади як за режиму воєнного стану; відсутність
чітко визначеного переліку прав фізичних і юридичних осіб, які підлягають
ураженню; відсутність чітко визначеного строку запровадження гібридних
правових режимів тощо). Зазначене дозволяє кваліфікувати гібридні правові
режими як різновид особливих правових режимів поряд із надзвичайними
(надзвичайного стану, воєнного стану, надзвичайної екологічної ситуації).
Проте з огляду на модифікацію системи державної влади і управління,
взаємовідносин між особою та державою важливим є питання про специфіку
юридичної відповідальності держави за таких особливих правових режимів.
Така постановка питання зумовлюється такими міркуваннями.
1. Юридична відповідальність держави в умовах нормального та
особливого (зокрема за надзвичайного або за гібридного) правового режиму не
може бути тотожною, оскільки за умов особливого правового режиму
відбувається істотне ураження у правах певного кола фізичних та юридичних
осіб, модифікуються як система державної влади, умови їх функціонування,
так і характер взаємовідносин із фізичними та юридичними особами внаслідок
збільшення кількості правообмежень і заборон у життєдіяльності останніх.
2. В умовах особливого правового режиму держава бере на себе
додаткові позитивні правові зобов’язання, а отже має виконувати поряд зі
звичайними ще й додаткові правові зобов’язання, відповідаючи за їх належне
виконання перед особою та суспільством загалом.
3. З перших двох позицій випливає висновок про виникнення у держави
в умовах особливих правових режимів підвищеної юридичної відповідальності,
зумовленої, з одного боку, накладенням додаткових правообмежень і заборон у
сфері прав і свобод людини та громадянина, а з іншого боку – виникненням у
держави нових (додаткових, хоч і строкових) правових зобов’язань, належне
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виконання чи невиконання яких має зумовлювати додаткову юридичну
відповідальність поряд із відповідальністю, яку несе держава за ординарних
умов свого конституційного функціонування [43].
Необхідність підвищеної юридичної відповідальності держави в умовах
особливих правових режимів також зумовлюється необхідністю чіткого
слідування всіма державними органами тих приписів та обмежень, які
накладаються і на самі органи державної влади під час запровадження,
функціонування та припинення особливого правового режиму: такий режим
має бути запроваджений на легітимний підставі уповноваженими на те
органами державної влади; він повинен передбачати чітко означені межі
повноважень органів державної влади протягом періоду дії такого режиму;
права і свободи громадян не повинні зазнавати обмежень, окрім тих, які прямо
визначені Конституцією та ухваленими в її розвиток законами; режим має бути
припинено належним органом державної влади за умови припинення
(вичерпання,

усунення)

дії

фактичних

обставин,

що

зумовили

його

запровадження. За жодних обставин особливий правовий режим не повинен
призводити

до

ескалації

надзвичайних

заходів

з

боку

держави,

неконтрольованого у часі, просторі та за колом осіб обмеження у правах
фізичних і юридичних осіб, оскільки протилежне спроможне, врешті-решт,
зумовити узурпацію державної влади та системні «збої» у функціонуванні
конституційно встановленого державного ладу. Слід пам’ятати, що, за
висловом

угорського

конституціоналіста

А. Шайо,

«обмеження

прав,

запроваджені під прапором захисту ладу, можуть з таким самим успіхом
підірвати конституційну систему, як і її противники» [704, с. 282–283].
Цілком очевидно, що різні види правових режимів, зокрема тих
гібридних правових режимів, які були наявні (АТО) або натепер наявні в
України (режими ТОТ і ООС), обумовлюють різний обсяг, територіальні межі
та суб’єктний склад правообмежень і заборон, що поширюються внаслідок їх
запровадження. Як зауважувалося в літературі, «конкретні параметри правових
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режимів істотно відрізняються: кожний режим закріплює визначену кількість
заборон і позитивних зобов’язань. Вони різні за глибиною змін у
конституційному статусі громадян, а також за територією, на якій вводиться
режим, та за терміном дії режиму» [82, с. 42].
Надзвичайні режими відрізняються один від одного за:
а) ступенем жорсткості й інтенсивності правообмежень громадян;
б) ступенем розширення владних повноважень державних органів і їх
посадових осіб;
в) характером зміни організаційно-управлінського механізму;
г) механізмом введення надзвичайного режиму тощо.
На

підтвердження

вищеозначених

тез

проаналізуємо

положення

відповідних законів України, якими встановлено юридичну відповідальність
держави, її обсяг та специфіку.
Так, за Законом України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»
«особам,

які

постраждали

від

надзвичайної

екологічної

ситуації,

відшкодовується заподіяна матеріальна шкода та надається інша необхідна
допомога на умовах і в порядку, встановлених законом. Відшкодування шкоди
особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації, та громадянам,
залученим до виконання заходів з ліквідації її наслідків, здійснюється за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на зазначені
цілі, резервного фонду Кабінету Міністрів України, а також інших, не
заборонених законом, джерел …» (стаття 15) [482].
Як видається, у цьому випадку особливий правовий режим передбачає
відповідальність держави лише у вигляді відшкодування шкоди, щоправда із
відсиланням до неіснуючого досі закону; також зазначено, що джерелом
відшкодування є не лише кошти державного, але і місцевих бюджетів, що, на
наш погляд, суперечить ідеї бюджетної автономії місцевих бюджетів і
породжує ситуацію юридичної невизначеності щодо встановлення джерела
покриття відповідних видатків.
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Дещо

ширшим

є

формат

юридичної

відповідальності

держави,

передбачений Законом України «Про боротьбу з тероризмом». Ним, зокрема,
встановлено, що:
 відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом,
провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до
закону і з наступним стягненням суми цього відшкодування з осіб, якими
заподіяно шкоду, в порядку, встановленому законом;
 відшкодування шкоди, заподіяної організації, підприємству або
установі терористичним актом, провадиться в порядку, визначеному законом
(стаття 19);
 на державу покладається обов’язок щодо соціальної реабілітації осіб,
які постраждали від терористичного акту, за рахунок коштів Державного
бюджету України (стаття 20);
 контроль за дотриманням законодавства при проведенні боротьби з
тероризмом здійснюється Верховною Радою України в порядку, визначеному
Конституцією України;
 контроль за діяльністю суб’єктів боротьби з тероризмом здійснюється
Президентом України та Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному
Конституцією і законами України (стаття 30);
 нагляд за додержанням вимог законодавства органами, які беруть
участь в антитерористичних заходах, здійснюється Генеральним прокурором та
уповноваженими ним прокурорами в порядку, визначеному законами України
(стаття 31) [461].
У цьому випадку законодавець зробив відсилку до закону, який має
врегулювати

порядок

відшкодування

шкоди,

заподіяної

громадянам

терористичним актом, який досі не прийнятий. Щоправда, у цьому випадку
законодавець установив додаткову відповідальність щодо вжиття заходів із
соціальної реабілітації осіб, які постраждали від терористичного акту, за
рахунок коштів Державного бюджету України, поклавши таке повноваження
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на Кабінет Міністрів України. Відповідно, на сьогодні в цій сфері діє
Постанова Уряду «Про Порядок проведення соціальної реабілітації осіб, які
постраждали від терористичного акту» від 28 липня 2004 року № 982 [493].
Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян
та

правовий

режим

на

тимчасово

окупованій

території

України»,

відповідальність за порушення визначених Конституцією та законами України
прав і свобод людини і громадянина на ТОТ покладається на Російську
Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів
міжнародного

права;

Кабінет

Міністрів

України

здійснює

постійний

моніторинг стану дотримання прав і свобод людини і громадянина на ТОТ, за
результатами якого оприлюднює та надає відповідну інформацію міжнародним
організаціям у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина та вживає
необхідних заходів; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
здійснює згідно із законом парламентський контроль за дотриманням
конституційних прав і свобод людини і громадянина на ТОТ; відшкодування
матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації
державі Україна, юридичним особам, громадським об’єднанням, громадянам
України, іноземцям та особам без громадянства, у повному обсязі покладається
на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію; держава
Україна всіма можливими засобами сприятиме відшкодуванню матеріальної та
моральної шкоди Російською Федерацією; відповідальність за охорону
культурної спадщини на тимчасово окупованій території покладається на
Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію, відповідно до
норм і принципів міжнародного права (стаття 5); у разі порушення положень
цього Закону державні органи України застосовують механізми, передбачені
законами України та нормами міжнародного права, з метою захисту миру,
безпеки, прав, свобод і законних інтересів громадян України, які перебувають
на ТОТ, а також законних інтересів держави Україна; Україна зобов’язується
вживати всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами
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України, нормами міжнародного права, для якнайшвидшого звільнення
території України від окупації, відновлення цілісності та суверенності держави,
відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини і
громадянина на всій території України (стаття 17) [475].
Як

випливає

з

норм

означеного

Закону,

підвищена

юридична

відповідальність держави полягає в тому, щоб забезпечити звільнення ТОТ від
окупації та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності державиагресора. У цьому напрямі держава повинна вживати комплекс різних заходів,
з-поміж яких М. Савчин виокремлює юрисдикційні, дипломатичні, політикоправові та надзвичайні:
– юрисдикційні заходи передбачають подання позовів проти агресора –
Російської Федерації, діями якої заподіяно шкоду правам і свободам жителів
України, її довкіллю, економіці та оборонно-промисловому комплексу, з
використанням усіх міжнародних юрисдикцій;
– дипломатичні заходи передбачають роботу принаймні на трьох
напрямах:
1) проведення консультацій та переговорів у межах колективної безпеки
із використанням інструментів Генеральної Асамблеї та Ради безпеки ООН,
Міжнародного суду ООН, ОБСЄ, Ради Європи тощо;
2) ведення переговорів щодо припинення агресивних дій Російської
Федерації проти України, звільнення та повернення Криму під контроль
України, припинення фінансової та організаційної підтримки парамілітарних
структур і незаконних формувань в окремих районах Донецької та Луганської
областей та виведення власних підрозділів із ТОТ;
– політико-правовий механізм урегулювання полягає в застосуванні
санкцій проти Російської Федерації за акти анексії Криму, переслідування
національних меншин у Криму та підтримку незаконних формувань в ОРДЛО;
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– надзвичайні заходи передбачають застосування Збройних Сил України,
Сил спецоперацій ЗСУ, Національної гвардії МВС, Служби безпеки України
для відновлення суверенітету й територіальної цілісності України [592].
Зазначимо також, що згідно із Законом України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року Україна може
визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених
Римським статутом Міжнародного кримінального суду, який є головним
документом для роботи Міжнародного кримінального суду, що визначає його
повноваження з розслідування масштабних міжнародних злочинів, зокрема
воєнних злочинів або злочинів проти людяності.
За

Законом

України

«Про

особливості

державної

політики

із

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях» відповідальність за
матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної
агресії Російської Федерації, покладається на Російську Федерацію відповідно
до принципів і норм міжнародного права; у межах ТОТ у Донецькій та
Луганській областях діє особливий порядок забезпечення прав і свобод
цивільного населення, визначений цим Законом, іншими законами України,
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, принципами та нормами міжнародного права (частини
четверта і п’ята статті 2). «Для забезпечення державного суверенітету України
на ТОТ у Донецькій та Луганській областях органи державної влади та їх
посадові особи, діючи на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України:
1) вживають заходів для захисту прав і свобод цивільного населення;
2) здійснюють із додержанням міжнародних зобов’язань України,
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, принципів і норм міжнародного права політико-дипломатичні,
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санкційні та інші заходи з метою відновлення територіальної цілісності
України у межах міжнародно визнаного державного кордону;
3) вживають заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
4) розвивають із залученням ресурсів держави та міжнародної допомоги
оборонний і безпековий потенціал України з метою відсічі збройній агресії
Російської Федерації;
5) використовують механізми двосторонньої міжнародної співпраці,
міжнародних організацій та міжнародних судових інстанцій з метою
збереження та посилення санкцій, що застосовуються щодо Російської
Федерації членами міжнародного співтовариства» (стаття 5); Україна не несе
відповідальності за незаконні дії Російської Федерації чи її окупаційної
адміністрації на ТОТ або за прийняті ними незаконні рішення (частина шоста
статті 6) [491].
Фактично цей Закон поширив режим ТОТ на окремі райони Донецької та
Луганської областей, що перебувають під контролем незаконних збройних
формувань, контрольованих Російською Федерацією, і поклав відповідальність
за додержанням прав і свобод на цих територіях на державу-агресора. У цьому
випадку відповідальність Української держави полягає у звільненні означених
територій від окупаційного режиму, відновленні на них конституційного ладу,
поновленні порушених прав і свобод людини та громадянина, притягненні до
відповідальності держави-агресора.
Проте, істотним недоліком цього Закону, як і попереднього, вважаємо
відсутність єдиних підходів щодо ідентифікації всіх жертв збройного
конфлікту, відсутність гарантованих державою ефективних компенсаторних
засобів правового захисту, поновлення їхніх прав і свобод з урахуванням норм
міжнародного права.
Звернемо також увагу на те, що водночас, відповідно до частини
четвертої статті 6 цього Закону, «Кабінет Міністрів України вживає всіх
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передбачених законодавством України заходів для захисту прав і свобод
людини і громадянина, зокрема здійснює постійний моніторинг стану
дотримання прав і свобод людини і громадянина та документування фактів
порушення таких прав і свобод на тимчасово окупованих територіях України,
за результатами якого оприлюднює та надає відповідну інформацію
міжнародним організаціям у сфері захисту прав і свобод людини та вживає
необхідних заходів для утворення міжвідомчого координаційного органу з
метою узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії
України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової
відповідальності за збройну агресію проти України» [491]. Згідно з частиною
четвертою статті 6 Закону Кабінет Міністрів України своєю постановою від 12
грудня 2018 року № 1059 затвердив Положення про Міжвідомчу комісію з
питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії
України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової
відповідальності за збройну агресію проти України (далі – Комісія) [512].
Відповідно до цього Положення (пункт 1) Комісія є тимчасовим
консультативно-дорадчим

органом

Кабінету

Міністрів

України,

який

утворюється з метою узгодження дій центральних і місцевих органів
виконавчої влади для розроблення та узагальнення правової позиції держави
щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та
використання правових механізмів для подання консолідованої претензії
України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової
відповідальності за збройну агресію проти України.
«Основними завданнями цієї Комісії є:
1) забезпечення координації дій органів виконавчої влади з питань
узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до
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Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності
за збройну агресію проти України;
2) узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації;
3) аналіз стану дотримання прав і свобод людини і громадянина та фактів
порушень таких прав і свобод внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації
частини території України, надання пропозицій щодо вжиття заходів
реагування на них;
4) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної
політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, що порушені
внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації частини території України;
5) підготовка консолідованої претензії України до Російської Федерації
щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію
проти України» (пункт 3 Положення про Комісію [512]).
Таким чином, на Комісію покладено вирішення низки критично
важливих завдань у сфері протидії збройній агресії з боку Російської Федерації.
Найперше Комісія має підготувати консолідовану претензію, у якій буде
викладена правова позиція України щодо відповідальності Російської
Федерації за збройну агресію проти України.
Як

зазначає

В. Василенко

«Підготовка

такої

претензії

потребує

системного упорядкування документів, фактологічних матеріалів, юридичного
оформлення протоколів допитів військовополонених, свідчень цивільних осіб,
ухвал, вироків і рішень українських суддів тощо» [111]. Тобто має бути
створена єдина доказова база, що у подальшому буде використана для
обґрунтування позовних вимог України до Росії як держави-агресора.
Консолідована претензія повинна містити дані про масштаби шкоди, яка була
завдана в результаті збройної агресії Російської Федерації Українській державі
та її громадянам, а також обґрунтування вимог щодо відшкодування завданих
збитків.
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Між тим, натепер про результати роботи Комісії, зокрема з підготовки
вищевказаної консолідованої претензії до Російської Федерації, немає жодної
інформації. Створюється враження, що Кабінет Міністрів України створив
недієздатний і непрацюючий орган.
Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» теж
установлено низку особливостей відповідальності держави, на які слід
звернути увагу. Найперше йдеться про певні компенсаторні механізми:
1) особам, які втратили житло у зв’язку з обставинами, пов’язаними з
дією надзвичайного стану, в тому числі з проведенням робіт по їх відверненню
або ліквідації, відповідно до закону надаються жилі приміщення;
2) особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій, в тому числі при
проведенні

аварійно-рятувальних

робіт,

відшкодовуються

заподіяні

матеріальні збитки та надається інша необхідна допомога на умовах і в
порядку, встановленому законом;
3) юридичним особам, майно і ресурси яких використовувалися для
відвернення

або

ліквідації

ситуацій,

що

стали

причиною

введення

надзвичайного стану, відшкодовується їх повна вартість у встановленому
законом порядку;
4) якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних і фізичних
осіб, після скасування правового режиму надзвичайного стану зберіглося,
колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати
повернення такого майна у судовому порядку або вимагати надання йому
взамін іншого майна, якщо це можливо (стаття 25) [495].
Фактично в усіх означених випадках законодавець робить відсилку до
закону, який має врегулювати питання відшкодування заподіяних у ході дії
правового режиму надзвичайного стану збитків, проте досі такого закону
немає. Водночас контролюючі повноваження за додержанням конституційних
прав і свобод людини та громадянина в умовах дії надзвичайного стану надані
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (стаття 32), а за
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діяльністю органів виконавчої влади в умовах надзвичайного стану –
Кабінетові Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України
(стаття 33).
Проте вважаємо, що означених контролюючих повноважень явно
недостатньо за відсутності чіткого та системного судового контролю, який, на
наш погляд, має супроводжувати весь «життєвий цикл» надзвичайного стану –
від його запровадження до припинення.
З нашої точки зору, об’єктом такого контролю має бути як прийняття
рішення главою держави щодо запровадження відповідного правового режиму,
зіставлення переліку обмежуючих заходів із необхідністю їх запровадження,
так і припинення дії відповідного правового режиму, щоб унеможливити його
використання

в

цілях,

не

пов’язаних

із

забезпеченням

цінностей

конституційного ладу. Водночас має слушність М. Савчин, вважаючи, що,
«реалізовуючи певну модель захисту конституції з допомогою надзвичайних
заходів, слід поєднувати засоби парламентського і судового контролю» [592].
За сучасних умов згадана концептуальна вимога вже не може сприйматися як
надлишкова. Лише врахувавши її, на нашу думку, можна вибудовувати
оптимальну модель юридичної відповідальності держави за умов дії особливих
правових режимів.
4.4. Посилення відповідальності держави в контексті правових
позицій Конституційного Суду України
Юридична відповідальність держави як складний правовий феномен стає
елементом повсякденної державно-правової практики завдяки відповідній
правотворчій та правозастосовчій діяльності органів державної влади та їх
посадових осіб, а також активній громадянській позиції громадян держави.
У цьому сенсі важко переоцінити роль Конституційного Суду України
(далі – КСУ, Суд), покликаного в силу свого виняткового функціонального
призначення виступати в ролі своєрідного гаранта конституційного ладу
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України [241; 317; 594], творця (генератора) «живої конституції» і «живого
конституціоналізму» [63, с. 82; 95, с. 86–94; 297; 379].
Натепер

завдяки

інтерпретаційній

діяльності

єдиного

органу

конституційної юрисдикції в Україні виявлено достеменний зміст багатьох
ключових конституційно-правових положень, що мають безпосередній
стосунок до утвердження інституту юридичної відповідальності держави перед
людиною. Під час такої діяльності Судом було висловлено низку важливих
правових позицій, які безумовно, заслуговують на прискіпливе наукове
вивчення та втілення в життя – у ході подальшої правотворчої та
правореалізаційної діяльності з боку державних органів.
Відтак є сенс спершу зупинитися на доктринальному тлумаченні
правових позицій КСУ як своєрідного правового явища, а потім проаналізувати
особливості конкретних правових позицій, висловлених Судом і значущих у
контексті наукового аналізу проблем інституціоналізації, функціонування,
розвитку й перспектив модернізації юридичної відповідальності держави перед
людиною в контексті реалізації Конституції України як ключового елемента в
системі «безпосередньо чинного права».
Дискурс щодо місця та ролі правових позицій КСУ в інституціоналізації
юридичної

відповідальності держави перед

людиною

уможливлюється

ключовою роллю самого КСУ в інституційному механізмі, що забезпечує
реальність такої відповідальності.
Сама інституціоналізація зазначеного виду юридичної відповідальності
на конституційному рівні, як відомо, збігається в часі з упровадженням до
системи

органів

державної

влади

такого

специфічного

за

своїм

функціональним призначенням органу, яким є КСУ (1996 р.).
Його інституційну та функціональну специфіку доволі повно розкрито в
конституційних положеннях, присвячених статусові цього органу. Практика
діяльності

цього

державного

органу,

попри

наявні

досі

ризики

заполітизованості та спроби узалежнити його функціонування від інших
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органів державної влади (насамперед від Президента України та Верховної
Ради України) [674], все ж свідчить на користь висновку про необхідність
збереження КСУ не лише як ключового елемента вітчизняного судового
конституціоналізму, але й як дієвого інструмента забезпечення реальності
юридичної

відповідальності

перед

особою,

його

інституційного

та

функціонального зміцнення відповідно до потреб утвердження конституційної
державності в Україні.
Отже, натепер не викликає сумнівів доцільність та обґрунтованість
наукового підходу до КСУ як елемента системи відносин, пов’язаних з
реалізацією юридичної відповідальності держави перед людиною.
Включеність КСУ до такої системи має подвійний характер: усередині
державного апарату КСУ являє собою особливо значущий елемент, який
завдяки своїй функціональній ролі активно впливає на зміст здійснення
іншими органами державної влади позитивної діяльності, спрямованої на
застосування елементів цієї відповідальності – як позитивної, так і негативної.
Тобто своєю діяльністю КСУ покликаний забезпечувати, у межах своєї
компетенції, реальність юридичної відповідальності держави.
Зовні ж питання юридичної відповідальності держави невіддільно
пов’язані з відповідальністю самого КСУ за результати своєї діяльності, що
зумовлене тим, що не існує жодних винятків у системі органів державної
влади, до яких належить і КСУ, які не були б включеними до системи
юридичної відповідальності держави. Хоча цілком природно, що юридична
відповідальність

КСУ

не

може

бути

ототожнена

з

юридичною

відповідальністю самої держави.
Варто зауважити, що вплив КСУ на формування та розвиток інституту
юридичної відповідальності держави формалізується переважно через акти
КСУ, до яких належать найперше його рішення та висновки, а також ухвали. У
цих актах резюмуються найважливіші змістовні правові позиції КСУ, що
стосуються тлумачення тих чи інших аспектів конституційного розуміння норм
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юридичної

відповідальності

держави.

Крім

того,

питання

юридичної

відповідальності реалізується через такий напрям діяльності КСУ, як визнання
підвідомчих йому нормативно-правових актів неконституційними, що тягне за
собою припинення їх дії з моменту винесення відповідного рішення КСУ.
У ході розгляду відповідних конституційних проваджень Судом
накопичений значний масив юридичної аргументації, що має значення як для
наступного

розв’язання

юридичних

конфліктів,

так

і

для

ухвалення

відповідних рішень у сфері правотворчої діяльності, що має зміцнювати
нормативно-правові та інституційні засади юридичної відповідальності
держави перед особою.
Водночас накопичений протягом функціонування КСУ досвід переконує,
що правові позиції КСУ мають особливе значення для формування,
утвердження та розвитку інституту юридичної відповідальності держави перед
людиною як одного з ключових інститутів у системі національного
конституціоналізму з огляду на таке.
Така відповідальність має юридичний характер, що обумовлюється
низкою конституційних норм, які мають пряму дію. Як і інші норми, ці
положення можуть стати і реально стають об’єктом конституційного контролю
з боку КСУ, результати якого концептуалізуються у правових позиціях КСУ,
яким властивий мінімально змінюваний, стабільний характер.
Належна реалізація юридичної відповідальності держави перед людиною
має спиратися на офіційне тлумачення Конституції та законів України єдиним
органом конституційної юрисдикції, що має пов’язувати відповідальність
держави з правомірними діями органів державної влади та їх посадових осіб,
спрямованих на забезпечення реалізації конституційних прав людини та
громадянина.
На відміну від органів судової влади, КСУ не володіє юрисдикційними
можливостями щодо притягнення винних осіб, і держави в тому числі, до
юридичної відповідальності. У цьому контексті малореалістичними та
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непереконливими виглядають пропозиції окремих учених законодавчо надати
КСУ право вирішувати питання про притягнення до конституційної та інших
видів юридичної відповідальності органів державної влади, місцевого
самоврядування, їх посадових осіб, а також громадян України (іноземців, осіб
без громадянства) за невиконання його рішень [238, с. 43].
По-перше, повноваження КСУ вичерпно визначаються саме на рівні
Конституції і на рівні закону не можуть бути доповнені або змінені.
По-друге,

КСУ

в

силу

своєї

правової

природи

позбавлений

юрисдикційних можливостей. Наділення його такими повноваженнями
потребувало б докорінної зміни правової природи КСУ, а також істотної зміни
формату законодавчого регулювання юридичної відповідальності, зокрема
визначення особливих підстав, процедур, порядку притягнення суб’єктів
конституційно-правових відносин до конституційної відповідальності за
участю КСУ. На сьогодні вважаємо такі зміни недоцільними або, принаймні,
недостатньо продуманими, тим більше з огляду на недостатню доктринальну
опрацьованість відповідної проблематики [54, с. 5].
Натомість, інтерпретуючи конституційні норми, КСУ і нині володіє
значним

«запасом»

компетенційних

конституційних

конфліктів

між

повноважень

вищими

органами

щодо

розв’язання

державної

влади,

скеровуючи їх діяльність у конституційно визначене річище, підпорядковане
реалізації основного призначення державної влади в Україні – сприяти
утвердженню й реалізації прав і свобод людини та громадянина. Адже КСУ
спирається на загальноправовий принцип взаємної відповідальності держави та
особи, у контексті якого визнає неконституційними положення окремих
законів або інших нормативних актів, коригує правозастосовну практику,
виходячи із засад верховенства права, справедливості, сумірності, рівних
підстав юридичної відповідальності тощо [127, с. 21].
Через зазначені дії, як наголошує Р. Мартинюк, Конституційним Судом
України гарантується, що органи як законодавчої, так і виконавчої влади
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діятимуть у межах закону, припиняються спроби вищих органів влади
проігнорувати

вимоги

Конституції

України.

Таким

чином,

«орган

конституційного судочинства слугує ефективною формою контролю за
діяльністю органів державної влади, запобігаючи порушенню ними прав та
свобод людини» [358, с. 233–236]. Водночас КСУ об’єктивно виступає також і
важелем збалансування системи державної влади, і захисником від будь-яких
законодавчих спотворень тих фундаментальних норм і принципів, які
встановлюються Конституцією [683, с. 51–52].
Ухвалюючи рішення, пов’язані з визнанням окремих нормативноправових актів неконституційними повністю або в певній частині, КСУ
реалізує функцію позитивізації правотворчої та правореалізаційної діяльності
держави, прямо зобов’язуючи відповідні органи державної влади видавати та
реалізовувати лише такі нормативно-правові акти, які є конституційними
(несуперечливими

Основному

Закону

України)

та

спрямовуються

на

забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина. При цьому КСУ
зобов’язує ці органи погоджувати зі своїми актами відповідні нормативноправові

акти,

зокрема

у

разі

їх

визнання

повністю

або

частково

неконституційними. Так, згідно із Законом України «Про Конституційний Суд
України» у разі необхідності КСУ має право визначити у своєму рішенні
порядок і строки його виконання та покласти на відповідні державні органи
обов’язок забезпечити це виконання. В абзаці шостому пункту 4 мотивувальної
частини Рішення КСУ від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000 вказано, що
«додаткове визначення у рішеннях, висновках Конституційного Суду України
порядку їх виконання не скасовує і не підміняє загальної обов’язковості їх
виконання. Незалежно від того, наявні чи відсутні в рішеннях, висновках
Конституційного Суду України приписи щодо порядку їх виконання,
відповідні закони, інші правові акти або їх окремі положення, визнані за цими
рішеннями неконституційними, не підлягають застосуванню як такі, що
втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення
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про їх неконституційність» [564]. У цьому сенсі КСУ, безумовно, сприяє
реалізації юридичної відповідальності держави перед людиною.
Виступаючи в ролі гаранта конституційної процедури внесення змін до
Конституції України, КСУ унеможливлює узурпацію державної влади,
неналежну її реалізацію, порушення органами державної влади України прав і
свобод людини та громадянина [35, с. 19].
На окрему згадку заслуговує уперше запроваджений Законом України
«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня
2016 року інститут конституційної скарги, що дає змогу особі «скерувати»
діяльність держави у напрямі забезпечення суспільних потреб та інтересів, в
основі яких лежать фундаментальні права та свободи, що веде до утвердження
верховенства права [469]. За своїми юридичними наслідками конституційна
скарга виступає одним із засобів реалізації принципу взаємної відповідальності
особи та держави [162, с. 188]; вона дає особам можливість впливати на зміст і
межі законів як актів вищої юридичної сили на відміну від адміністративної
юстиції, яка обмежується питаннями законності підзаконних актів, які є менш
значущими елементами в ієрархічній структурі системи законодавства. Отже,
ще одним напрямом функціональної характеристики інституту конституційної
скарги виступає її значення як юридичної гарантії конституційної законності
діяльності органів державної влади [11; 161; 747].
Як видно, роль КСУ в системі юридичної відповідальності держави має
багато функціональних проявів, що безпосередньо залежать від обсягу його
конституційних повноважень і конкретних умов їх реалізації КСУ.
Зовні така роль КСУ проявляється в тому, що він безпосередньо впливає
як на формування відповідного правового інституту шляхом офіційної
інтерпретації відправних конституційних і законодавчих положень, що
отримують своєрідну конкретизацію в актах КСУ, так і на реалізацію
юридичної відповідальності держави – під час вирішення компетенційних
спорів між вищими органами державної влади та в процесі розгляду
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конституційних скарг від громадян. При цьому в часовому вимірі роль КСУ в
розвитку інституту юридичної відповідальності держави є як актуальною, так і
перспективною.
В сенсі актуальності КСУ сприяє стабілізації конституційно-правових
відносин, що виникають і реалізуються у зв’язку з практичним застосуванням
правових

норм

щодо

юридичної

відповідальності

держави,

у

сенсі

перспективному – завдяки активній інтерпретаційній позиції спрямовує як
правотворчу, так і правозастосовчу діяльність відповідних органів державної
влади на інституційне, нормативно-правове та організаційне забезпечення
реалізації елементів юридичної відповідальності держави загалом. Завдяки
активному застосуванню практики Європейського суду з прав людини, інших
європейських

правових

інституцій

КСУ

виступає

своєрідним

«ретранслятором» передових юридичних практик з утвердження європейської
моделі юридичної відповідальності держави перед людиною.
Від аналізу загальної ролі КСУ в інституціоналізації та в розвиткові
юридичної відповідальності держави перед людиною слід перейти до
характеристик правових позицій КСУ, які в концентрованому вигляді
відображають концептуальні підходи органу конституційної юрисдикції до
офіційного тлумачення відповідних конституційних положень.
Насамперед зазначимо, що до останнього часу у вітчизняній юридичній
науці поняття правових позицій КСУ мало, швидше, доктринальний характер,
оскільки в Законі України «Про Конституційний Суд України» 1996 року,
чинному протягом 1996–2017 років [485], воно не набуло законодавчої
формалізації.
Лише в ухваленому 13 липня 2017 року Законі України «Про
Конституційний Суд України» [484] законодавцем уперше були розкриті
ключові елементи правового феномену юридичних позицій КСУ. Тим самим
було внесено значні елементи правової визначеності в інтерпретацію як
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правової природи правових позицій КСУ, так і їх ролі в інституціоналізації
юридичної відповідальності держави.
Так, відповідно до статті 92 зазначеного Закону:
1) такі позиції КСУ викладає у мотивувальній та/або резолютивній
частині рішення, висновку, а також може вмістити в ухвалах про відмову у
відкритті

конституційного

провадження

у

справі

та

про

закриття

конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою
палатою;
2) КСУ може розвивати і конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх
наступних актах, змінювати юридичну позицію Суду в разі суттєвої зміни
нормативного регулювання, яким керувався Суд при висловленні такої позиції,
або за наявності об’єктивних підстав необхідності покращення захисту
конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов’язань України
та за умови обґрунтування такої зміни в акті Суду [484].
З цих законодавчих новел випливає, що юридичні позиції є елементами
актів Суду; вони не є сталими, можуть змінюватися, що в цілому відповідає
обґрунтованій останнім часом концепції динамічного правотлумачення в
діяльності КСУ [154; 599].
І все ж із вищенаведеного визначення правових позицій КСУ не стають
однозначно зрозумілими змістовне наповнення та цільове призначення
правових позицій КСУ, що зумовлює потребу їх додаткового наукового
дослідження [31, с. 5].
Зокрема, законодавче уможливлення зміни правових позицій КСУ у
виключних випадках вказує на те, що в таких позиціях КСУ відображаються
передусім деякі сталі, стабільні підходи КСУ до тлумачення та інтерпретації
відповідних конституційних положень, змінювати які можна лише у певних,
екстраординарних випадках. Отже, обґрунтованим є підхід до правових
позицій

КСУ

як

до

сталих

нормативно-інтерпретаційних

положень,

сформульованих Судом у процесі тлумачення Конституції, інтерпретації
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смислу

інших

нормативно-правових

конституційно-правової

проблеми,

актів,
та

що

стосуються

загальнообов’язкових

певної
для

правозастосувачів [393, с. 16].
Близькими до такого бачення є підходи окремих зарубіжних фахівців до
сутності правових позицій органу конституційної юрисдикції, яким властивий,
на їх думку, концептуальний характер, оскільки вони не лише дають відповідь
на питання про конституційність правової норми (за принципом «так» або
«ні»),

а

й

пропонують

конституційно-правові

рішення

соціальних

суперечностей і конфліктів, що розглядаються [91, с. 60–61].
Варто, очевидно, погодитися з тим, що правові позиції КСУ є
обов’язковими для врахування всіма суб’єктами правовідносин [658, с. 21], у
тому числі і самим КСУ, який не може в силу приписів закону довільно
змінювати свою попередню правову позицію. КСУ виявляється зв’язаним
своїми попередніми рішеннями, висновками, ухвалами, а його правові позиції
не повинні бути суперечливими, а тим більше взаємовиключними, якщо,
звичайно, не зазнало змін правове регулювання відповідного питання. Тому
рішення та висновки КСУ можуть містити посилання не лише на правові
позиції, що містяться в актах того ж виду, а й на правові позиції, що викладені
в інших видах його актів [714, с. 1068]. Така практика є усталеною та звичною
для КСУ. У такий спосіб вона відображає сталість, континуїтет конституційної
традиції, що відтворюється та зміцнюється юриспруденцією КСУ.
У цьому контексті С. Калинюк наполягає на необхідності забезпечення
незмінюваності правових позицій Суду, яка, на його погляд, є продовженням
принципу правової визначеності та стабільності Конституції як Основного
Закону України [232, с. 195]. Продовжуючи цю логіку, можна, до певної міри,
вважати сталість правових позицій КСУ одним з важливих елементів дієвості
та реальності інституту юридичної відповідальності держави загалом.
Тривалий час предметом гострих дискусій у вітчизняній юридичній науці
була проблематика допустимості змінюваності правових позицій КСУ.
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Наводилися численні наукові аргументи як на користь, так і проти такої
змінюваності, а так само щодо обсягу та характеру можливих змін правових
позицій КСУ. Досі вони не втратили свого значення, хоча до певної міри
можна вважати, що «крапку» в означених дискусіях поставив законодавець,
уможлививши законодавчо обмежений формат відповідних змін правових
позицій у діяльності КСУ.
Зокрема, законодавець робить можливою зміну таких правових позицій,
пов’язуючи її винятково із:
1) суттєвою зміною нормативного регулювання, яким керувався Суд при
висловленні такої позиції;
2) наявністю об’єктивних підстав необхідності покращення захисту
конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов’язань
України. В обох означених випадках така зміна правових позицій має знайти
обґрунтування в акті КСУ. Разом з тим зміна правової позиції є предметом
вільного розсуду з боку КСУ, який може і не скористатися свої правом щодо
зміни раніше висловленої правової позиції з того чи іншого питання [61, с. 20].
Проте, впроваджуючи правові підстави для уможливлення зміни
правової позиції КСУ, законодавець, на нашу думку, недостатньо подбав про
«юридичну чистоту» законодавчо визначених підстав, легітимізувавши певні
юридичні «ризики» щодо необґрунтованої зміни КСУ своїх попередніх
правових

позицій.

Зокрема,

щонайменше

проблематичним

виглядає

тлумачення обсягу, змісту поняття «суттєвості зміни правового регулювання»
(що слід вважати настільки суттєвою зміною, щоб змінити правову позицію
КСУ?), а також виокремлення конкретних підстав необхідності покращення
захисту конституційних прав і свобод «з урахуванням міжнародних
зобов’язань України». Адже якщо ці зобов’язання знайшли відображення в
законодавстві, то вони вже стали частиною зміненого національного
законодавства, а відтак додаткової згадки не потребують. Якщо ж міжнародні
зобов’язання не пов’язані з імплементацією до законодавства України, то
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виникає питання: у який спосіб верифікувати ці зобов’язання в контексті зміни
правових позицій КСУ?
На наш погляд, концепція змінюваності правових позицій КСУ прямо
суперечить доктринам «самообмеження суду» та «політичного питання», що
суттєво обмежують свободу суддівського розсуду, лімітують діяльність органу
конституційної юрисдикції [718].
Зміна правових позицій може призводити до надмірного розширення
свободи розсуду, насамперед при вирішенні питань, що мають неабияке
значення для всієї системи забезпечення прав і свобод людини, зокрема для
реальності та дієвості інституту юридичної відповідальності держави перед
людиною.
Варто також звернути увагу, що на практиці КСУ, змінюючи свою
правову позицію, часом досягає прямо протилежних до нормативно
проголошених цілей результатів, тобто в цілому не досягає мети покращення
захисту конституційних прав і свобод. Зокрема, достатньо порівняти рішення
КСУ у справах про внесення змін до Конституції України, постановлені у 2008
та

2010

роках

(у

першому

випадку

Суд

відмовився

визнавати

неконституційним закон про внесення змін до Конституції України від
8 грудня 2004 року [670], тоді як у 2010 році він кардинально змінив свою
правову позицію на протилежну [565]), або висновки КСУ 2001 та 2016 років:
якщо у першому випадку Суд визнав неконституційними зміни до Конституції
України стосовно вилучення у КСУ повноваження офіційно тлумачити
закони [124], то у другому висновку він навіть не вдався до обґрунтування
кардинальної зміни своєї попередньої правової позиції [125].
Характерно, що коли в першому випадку зміна правової позиції КСУ
безпосередньо уможливила так звану узурпацію державної влади тодішнім
Президентом України В. Януковичем, то у другому випадку законодавець, по
суті, усунувши КСУ від офіційного тлумачення законів України, не подбав про
конституційну «трансляцію» відповідного повноваження жодному іншому
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органові державної влади, перетворивши вирішення питання офіційного
тлумачення законів до питання, належного до сфери законодавчого недогляду,
що,

на

думку

сучасних

конституціоналістів,

взагалі

вважається

неконституційним феноменом [589, с. 25].
Аналогічно було змінено правові позиції КСУ у справах стосовно
можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у
формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України [566; 573]
та щодо офіційного тлумачення положення «на наступній черговій сесії
Верховної Ради України», яке міститься у статті 155 Конституції України [567;
574].
На наш погляд, практика зміни правових позицій КСУ засвідчує
дискусійність доцільності її збереження в законі в нинішньому вигляді,
оскільки сам КСУ не завжди (принаймні якщо судити з наявної судової
практики) додержується вимоги обґрунтування такої зміни. Крім того,
законодавчі підстави для зміни правової позиції КСУ вочевидь мають
оціночний характер, що досить неоднозначно поєднується з вимогами
формально-правової визначеності та однозначності. У цьому контексті
важливо,

що

неприйнятною

назвав

практику

«довільного

розгляду

концептуально однакових справ» і нинішній суддя КСУ І. Сліденко [401].
Зважаючи на наведене, вважаємо, що зміна правової позиції КСУ може
бути виправдана лише однією підставою, а саме зміною правового
регулювання суспільних відносин, які регулювалися нормативно-правовим
актом, що був об’єктом офіційного тлумачення з боку КСУ в попередніх
правових позиціях. Відповідно, лише за таких підстав КСУ може наділятися
повноваженням переглядати свою раніше висловлену правову позицію з
обов’язковим обґрунтуванням такої зміни.
З іншого боку, варто застерегти проти того, аби правові позиції КСУ не
протиставлялися змістові рішень, висновків та інших актів КСУ (зокрема
ухвал), тобто вони прямо випливають зі змісту таких актів, будучи
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розміщеними у мотивувальних і в резолютивних частинах рішення, висновку
або ухвали КСУ.
У цьому контексті слід заперечити проти висловленої В. Овчаренком
позиції, за якою:
1) правові позиції КСУ відрізняються за своєю юридичною силою, що
залежить від юридичної сили акта, в якому їх було сформульовано;
2) правові позиції є особливою специфічною категорією джерел
права [396, с. 71].
Мабуть, підхід до правових позицій КСУ має бути дещо іншим: оскільки
вони не є частиною актів, що інтерпретуються, а є частиною інтерпретаційних
актів КСУ, то всі правові позиції КСУ мають ідентичну (однакову) юридичну
силу. Водночас вони не є і не можуть бути специфічною категорією джерел
права, оскільки не існують окремо від актів КСУ, в яких вони містяться, є
невід’ємним елементом змісту цих актів.
Нарешті, важливою особливістю правових позицій КСУ є і те, що вони
мають ґрунтуватися на такій інтерпретації приписів Конституції та законів
України, що прямо пов’язується з юридичними конфліктами, розв’язувати які
покликаний КСУ, – це питання конституційності нормативно-правових актів та
застосування норм і принципів Основного Закону держави до оспорюваних
актів і положень законодавства. Це означає, що правові позиції КСУ мають не
довільний характер і не випливають із власної ініціативи КСУ (є не
ініціативними, а реактивними), а є закономірною, доцільною та об’єктивною
реакцією єдиного органу конституційної юрисдикції на виниклі конституційноправові спори, розв’язання яких перебуває у виключній компетенції КСУ та
вирішення яких покликане сприяти передусім належній реалізації прав і свобод
людини та громадянина, усунути будь-які перешкоди в їх реалізації (зокрема,
невизначеність у питанні конституційності застосовуваних на практиці
нормативно-правових актів). Отже, правові позиції КСУ тісно пов’язуються з
вирішенням відповідних правових конфліктів.
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Безумовно,

питання

практичної

реалізації

інституту

юридичної

відповідальності мають гостроконфліктний характер, оскільки застосування
юридичної

відповідальності

держави,

як

відповідальності, має примусовий характер

і

інших

видів

і пов’язане

юридичної

з коректним

розмежуванням повноважень різних органів державної влади, які неминуче
мають зіткнутися у сфері притягнення держави до юридичної відповідальності
тим чи іншим органом державної влади, наділеним відповідною компетенцією.
Цілком слушно з конституційними конфліктами за участі КСУ питання
конституційної відповідальності пов’язував А. Єзеров [199, с. 59–60, 98–103].
Адже з процесуального боку юридична відповідальність держави має настати
за певних умов, супроводжуватися ініціюванням процесу притягнення держави
до відповідальності, вирішуватись у судовому процесі, який відображає
спірний (конфліктний) характер відповідних правовідносин у системі відносин
«держава – людина».
Отже, правовою позицією Конституційного Суду України можна
вважати принцип вирішення однорідних справ, який відтворюється у
мотивувальній або в резолютивній частині його рішення, висновку або ухвали,
що є відносно незмінним і відображає концептуальне (доктринальне) бачення
Судом способу розв’язання закладеної у відповідних правових нормах
конфліктної ситуації.
До ознак правової позиції КСУ іноді відносять такі:
 об’єктом є конституційне право у взаємозв’язку з конституційними
процесами та відносинами;
 метою є переконання учасників судового конституційного процесу у
вірності рішень чи висновків Суду;
 виступає вагомим чинником розвитку насамперед конституційного
права та інших галузей права;
 виступає одним із джерел розвитку законодавства;
 є принципом вирішення однорідних справ [450, с. 29].
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На наш погляд, наведені ознаки вимагають суттєвого уточнення.
Зокрема, навряд чи правомірно звужувати об’єкт правових позицій КСУ лише
до конституційного права (хоч воно є змістовим осердям уваги з боку КСУ),
оскільки інтерпретаційна діяльність КСУ має необмежене поширення за
галузевою ознакою; метою висловлення правових позицій КСУ є не лише
переконання учасників судового конституційного процесу у вірності актів
КСУ, а концептуальне уточнення достеменного сенсу закладених у відповідних
нормах правових приписів.
В юридичній літературі зазначається, що правові позиції КСУ мають
концептуально-правове
правозабезпечувальну,

значення

та

забезпечують

правопрограмну,

правообмежувальну,
правомодернізаційну,

правостабілізуючу, правоідеологічну, правоінформаційну, правосоціалізуючу
та інші функції щодо регламентації конституційної юрисдикційної та іншої
правозастосовчої діяльності [458, с. 49].
Зазначене повною мірою стосується інституціоналізації юридичної
відповідальності держави в Україні: завдяки правовим позиціям КСУ цей
інститут набуває ознак правоконкретизації, гарантованості, інформативності,
стабільності, здійснює інформативний, ідеологічний, соціалізуючий вплив
тощо.
Відповідно, за такими напрямами реалізується і внесок КСУ в
наповнення інституту юридичної відповідальності держави конкретним
змістом. Природно, що тут КСУ не є «конкурентом» законодавця, оскільки не
може підміняти своїми правовими позиціями законодавче регулювання
відповідних правовідносин, натомість він може сприяти формулюванню таких
норм законів та інших нормативно-правових актів, які б безумовно
узгоджувалися з доктринальними настановами щодо тих чи тих елементів
інституту юридичної відповідальності держави, що знайшли втілення в актах
КСУ.
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Найголовніше, при внесенні змін до Конституції України КСУ «не
просто фактично доповнює функцію законодавця, у конкретних ситуаціях він
значною мірою впливає на перебіг майбутніх конституційних змін» [8, с. 206].
А. Селіванов слушно акцентує увагу на тому, що «Конституційний Суд
здійснює ретроактивний і ретроспективний аналіз, що дає можливість у
висновку Суду сформувати правові позиції стосовно можливих негативних
наслідків у разі застосування певних конституційних формул або перспектив
погіршення правового регулювання, або колізій, які можуть виникнути у
такому разі. Отже, попередній конституційний контроль охоплює дуже широку
сферу впливу конституційних норм на суспільні відносини, і тому
рекомендації

Суду

формулюються

у

вигляді

виявлених

у

проєкті

суперечностей, що обґрунтовує Суд як рекомендації остаточного вирішення
законодавцем, який має приймати зміни до Конституції» [604, с. 28].
Здійснення

КСУ

превентивного

та

наступного

конституційного

контролю за конституційністю процедури внесення змін до Конституції, а так
само за відповідністю змісту новелізованих конституційних норм положенням
статей 157 і 158 Конституції України слугує зміцненню юридичної
відповідальності держави перед особою, непорушності та невідчужуваності
основних прав і свобод людини та громадянина.
Погоджуємося з висновком Ю. Барабаша, що КСУ використовує
демократичні принципи організації державної влади для обґрунтування своєї
правової позиції, при тому, що робить він це досить формально, не беручи на
себе місію розробника доктринальних засад демократії як ключової
передумови конституційного ладу. Натомість здебільшого він намагається
віднайти

фактичний

смисл

цього

принципу

в

інших

положеннях

Конституції [63, с. 82]. Так само, формально не беручи участі у формуванні
доктрини

інституціонального

забезпечення

юридичної

відповідальності

держави, КСУ, тим не менше, своїми правовими позиціями реально впливає на
змістове наповнення та інтерпретацію вихідних засад цього інституту,
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впроваджуючи

його

до

практики

відносин

державно-політичного

владарювання.
Водночас правові позиції КСУ, висловлені в цьому ключі, «зв’язують»
законодавчу, виконавчу та судову гілки державної влади, кожна з яких повинна
реалізовувати зазначений принцип відповідальності в межах конституційно та
законодавчо встановленої компетенції, а також у межах конституційно
встановленого

принципу

верховенства

права,

який

зумовлює

інституціоналізацію юридичної відповідальності держави [178, с. 154; 455,
с. 418; 624].
Варто наголосити, що на сьогодні в юридичній науці не існує науково
обґрунтованих підходів до виокремлення тих чи інших правових позицій КСУ,
що

стосуються

інтерпретації

змісту

конституційного

інституту

відповідальності держави перед людиною. Тому при їх виокремленні слід
виходити насамперед із загальнодоктринальних позицій юридичної науки
щодо класифікації правових позицій КСУ.
Так, М. Тесленко класифікує правові позиції КСУ на такі дві групи:
1) правові позиції, сформульовані в результаті офіційного тлумачення
Конституції та законів України;
2) правові позиції, сформульовані в результаті перевірки на відповідність
Конституції України положень законів та інших правових актів [654, с. 37].
Як видається, обидві виокремлені групи правових позицій КСУ
безпосередньо стосуються визначення елементів юридичної відповідальності
держави: вони можуть знайти фіксацію і під час вирішення питання про
відповідність нормативно-правового акта Конституції України, і в ході власне
офіційного тлумачення Конституції та законів, що підтверджується реальною
практикою правозастосування, суб’єктом якої є КСУ.
Отже, як попередній приймемо висновок, що питання юридичної
відповідальності держави знаходять свою юридичну конкретизацію в правових
позиціях

КСУ,

сформульованих

у

результаті

офіційного

тлумачення
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Конституції та законів України, а також у правових позиціях, що
сформульовані в результаті перевірки на відповідність Конституції України
положень законів та інших правових актів.
Водночас дещо умоглядною, на наш погляд, видається класифікація
правових позицій КСУ, відображена в роботі І. Шевчука щодо визначення двох
основних моделей правових позицій Конституційного Суду України: одна з
них заснована на засадах правової держави, інша – верховенства права.
Перша

модель

правових

позицій

Суду

формується

в

процесі

встановлення ієрархії правових норм різної юридичної сили.
Друга модель правових позицій Конституційного Суду України
ґрунтується

на

пріоритеті

таких

природних

правових

цінностей,

як

справедливість, гуманність, розумність тощо [236; 714, с. 1066].
По

суті,

у

наведеній

класифікації

йдеться

про

розмежування

позитивістські та природно-орієнтованих правових позицій КСУ, що на
практиці, на нашу думку, дуже часто поєднуються в інтегративному підході,
який щонайчастіше застосовує КСУ.
На нашу думку, всі правові позиції КСУ, сформульовані у зв’язку з
вирішенням

проблемних

питань

застосування

інституту

юридичної

відповідальності держави, мають, з одного боку, позитивістський (у сенсі
інтерпретації конкретних правових норм) сенс, а з іншого боку, певне
аксіологічне значення, оскільки, безумовно, сприяють утвердженню соціальної
цінності інституту юридичної відповідальності держави загалом у суспільній
свідомості, у правовій культурі носіїв функцій держави та у пересічних
громадян.
Власне нормативістські та аксіологічні елементи правових позицій КСУ
щодо юридичної відповідальності держави поєднуються в таких актах КСУ, як
наприклад, його рішення:
 від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001 у справі за конституційним
зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний
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Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті
92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті
38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про
відповідальність юридичних осіб) [541];
 від 3 жовтня 2001 року № 12-рп/2001 у справі за конституційними
поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень статті 32 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2000 рік» та статті 25 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2001 рік» (справа про відшкодування шкоди
державою) [575];
 від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009 у справі за конституційним
поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49, другого
речення статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» [546];
 від 27 травня 2008 року № 11-рп/2008 у справі за конституційними
поданнями 56 та 48 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) окремих положень законів України в
редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих
рад» [578];
 від 16 червня 2011 року № 5-рп/2011 у справі за конституційним
поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства
України, законів України «Про Вищу раду юстиції», «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на
оскарження» [560];
 від 5 лютого 2013 року № 1-рп/2013 у справі за конституційним
зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліхтнер Бетон Львів»
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щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 58, частини
першої статті 64 Закону України «Про господарські товариства» [545];
 від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016 у справі за конституційним
поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо
відповідності Конституції України (конституційності) положення третього
речення частини першої статті 13 Закону України «Про психіатричну
допомогу» (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб
до психіатричного закладу) [568];
 від 24 квітня 2018 року № 3-р/2018 у справі за конституційним
поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо
відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті
216 Кримінального процесуального кодексу України [549];
 від 17 липня 2018 року № 6-р/2018 у справі за конституційним
поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) підпунктів 2–7, 12 та 14 пункту 4 розділу I Закону
України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII [556];
 від 11 жовтня 2018 року № 7-р/2018 у справі за конституційним
поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень
абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України [569].
Висновки до розділу 4
1. Модернізація

інституту

відповідальності

держави

в

контексті

конституційної реформи у сучасній Україні має відбуватися, по-перше,
синхронно

з

іншими

конституційно-правовими

інститутами,

по-друге,

«проникати» в удосконалення всіх без винятку механізмів взаємодії між
громадянином, суспільством і державою, пронизувати ці механізми як по
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горизонталі, так і по вертикалі, по-третє, своєрідно переорієнтовувати
конституційно-правові механізми функціонування всієї системи державної
влади в Україні, по-четверте, мати чітку легітимізаційну основу у вигляді
відповідних конституційних положень та їх наступної конкретизації в
спеціальному законодавстві. Оптимальним є не розширення обсягів такого
регулювання на рівні Конституції України, а зміна самої філософії й ідеології
такого регулювання, що має виражатися в зміщенні акцентів у конкретних
конституційних положеннях, заміни їх більш вдалими з точки зору
забезпечення невідворотності покарання держави як суб’єкта права за вчинені
нею правопорушення.
2. Оскільки за умов реальної демократії держава виступає виразником, її
органи, – інституційним механізмом належного втілення суспільного інтересу,
то вона має діяти в органічній єдності саме на благо народу як джерела влади,
відповідати принципам народовладдя та бути відповідальною перед народом, а
не виступати на політичній арені як самостійна сила. Системне тлумачення
положень розділу III Конституції України вказує на те, що: 1) безпосередньому
народному

волевиявленню

надано

особливе

конституційне

значення;

2) Конституція не містить вичерпного переліку таких форм, що ускладнює
вплив на державу з боку громадянського суспільства; 3) пріоритетного
характеру набувають вибори та референдуми, прямо згадані Основним
Законом; 4) уможливлюється існування інших форм прямої демократії.
Проте на сьогодні не всі форми прямого народовладдя в Україні
законодавчо врегульовані, що вказує на неналежне виконання державою свого
призначення з правового врегулювання найважливіших суспільних відносин.
При цьому, якщо порівняти сферу представницької демократії, то виявляється
надзвичайна

деталізованість

конституційно-правового

регулювання

представницької демократії – на противагу неповноті, фрагментарності та
поверховості унормування форм прямого народовладдя, як механізмів
реального забезпечення суверенної волі народу.
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3. Конституційно-правовий зміст функціонування екстраординарних
правових режимів полягає у запровадженні системи правообмежень, заборон
тощо, а також – синхронно з ними – таких особливостей здійснення державної
влади, які суттєво впливають на весь характер взаємовідносин між особою та
державою, модифікуючи і юридичну відповідальність останньої як у
негативному, так і в позитивному аспектах.
Юридична

відповідальність

держави

в

умовах

нормального

та

особливого правового режиму не може бути тотожною, оскільки за умов
останнього відбувається істотне ураження у правах певного кола фізичних та
юридичних осіб, модифікується як система державної влади, умови їх
функціонування, так і характер взаємовідносин із фізичними та юридичними
особами внаслідок збільшення кількості правообмежень і заборон у
життєдіяльності останніх.
В умовах особливих правових режимів юридична відповідальність
держави є підвищеною, що зумовлено, з одного боку, накладенням додаткових
правообмежень та заборон у сфері прав і свобод людини та громадянина, а з
іншого боку, виникненням у держави нових (додаткових, хоч і строкових)
правових зобов’язань, належне виконання чи невиконання яких тягне за собою
додаткову юридичну відповідальність, одночасно з відповідальністю, яку несе
держава за ординарних умов свого конституційного функціонування.
4. Вплив Конституційний Суд України (КСУ) на формування та розвиток
інституту відповідальності держави формалізується переважно через акти
КСУ, до яких належать найперше його рішення та висновки, а також ухвали. У
цих актах резюмуються найважливіші змістовні правові позиції КСУ, що
стосуються тлумачення тих чи інших аспектів конституційного розуміння
відповідальності держави. Крім того, питання юридичної відповідальності
реалізується через такий напрям діяльності КСУ, як визнання нормативноправових актів неконституційними, що тягне за собою припинення їх дії з
моменту винесення відповідного рішення КСУ.
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Усі правові позиції КСУ, сформульовані у зв’язку з вирішенням
проблемних питань застосування інституту юридичної відповідальності
держави, мають, з одного боку, нормативістський (з точки зору інтерпретації
конкретних правових норм) сенс, а з іншого – певне аксіологічне значення,
оскільки, безумовно, сприяють утвердженню соціальної цінності інституту
юридичної відповідальності держави в цілому у суспільній свідомості, у
правовій культурі носіїв функцій держави й у пересічних громадян.
Положення й висновки, відображені в розділі 3 цієї дисертації,
оприлюднено в таких публікаціях автора: [31, с. 5; 33, с. 60; 35, с. 19; 43; 44,
с. 30; 49, с. 11; 50, с. 70; 54, с. 5; 61, с. 20].
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ВИСНОВКИ
У дисертації розв’язано важливу проблему юридичної науки, котра
стосується всебічного розуміння природи відповідальності держави через
формування ключових положень цілісного наукового вчення.
Найважливішими результатами проведеного дослідження є такі.
1. Відповідальність держави є органічною частиною політико-правового
дискурсу на сучасному етапі розвитку Української держави. Вказана
проблематика тісно пов’язана з дослідженням феномену правового статусу
держави, у структурі якого вона виступає невід’ємним складовим елементом.
2. Доктрина

відповідальності

держави

характеризується

концептуальністю, визнанням з боку юридичної спільноти, а також її
практичним використанням. У ній відтворюється зміст джерел права; крім того,
вона здійснює самостійний правовий вплив на суспільні відносини. З огляду на
конституційно-правову фіксацію окремих елементів доктрини відповідальності
держави ця доктрина має бути також віднесена до конституційно-правових
доктрин.
Як концентроване відображення накопиченого досвіду теоретизування
щодо сенсу та шляхів (форм, способів, методів) забезпечення відповідальності
держави та практичного втілення в державно-правових практиках різних країн
зазначена доктрина встигла упродовж кількох століть «інтернаціоналізуватися»
та стати надбанням політико-правової думки сучасної західної цивілізації. Крім
того, вона пропонує деякі загальні, універсальні підходи до інституціоналізації
відповідальності держави, що має прикладне значення.
3. Концепція позитивної юридичної відповідальності зазвичай охоплює
відповідальність за майбутні дії, передбачає активну правомірну діяльність
щодо здійснення прав і виконання обов’язків, у той час як концепція негативної
юридичної відповідальності концентрується навколо оцінки вже здійснених дій,
реакції на неправомірну поведінку. Вважаємо доцільним відмовитися від
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підтримки

концепції

позитивної

юридичної

відповідальності,

оскільки

юридична відповідальність за правомірні дії суперечить принципу юридичної
визначеності як складової принципу верховенства права, порушує вимоги щодо
чіткості, ясності та зрозумілості закону, не узгоджується з положеннями
статті 19 Конституції України, дезорієнтує як державу (органи державної влади),
так і фізичних і юридичних осіб. Проблема конфлікту між концепцією
позитивної юридичної відповідальності та концепцією негативної юридичної
відповідальності може бути вирішена за допомогою концепту відповідальності,
яка дозволяє поєднати й водночас розмежувати юридичну, політичну та
моральну відповідальність.
Концепт відповідальності дозволяє уникнути штучного протиставлення
перспективного і ретроактивного вимірів (відповідальності за майбутні дії та
відповідальності за минулі дії). Якщо юридична відповідальність має лише
ретроактивний характер, то політична й моральна відповідальність може бути як
перспективною, так і ретроактивною.
Концепт

відповідальності

також

дозволяє

уникнути

штучного

протиставлення належного та неналежного вимірів (відповідальності за
соціально допустимі дії та порушення). Якщо юридична відповідальність
можлива лише за порушення, то політична й моральна відповідальність
стосується як соціально допустимих дій, так і порушень.
4. Концепт відповідальності держави дозволяє узгодити можливі
інтерпретаційні альтернативи категорії «відповідальність» на конституційному
рівні. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 30 травня
2001 року № 7-рп/2001 у справі про відповідальність юридичних осіб
Конституція України використовує як широке розуміння відповідальності
(охоплює юридичну, політичну й моральну відповідальність), так і вузьке її
розуміння (зводиться лише до юридичної відповідальності). Визначення такого
розуміння залежить від контексту тієї чи іншої конституційної норми.
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5. Юридична відповідальність держави має правовий характер (на це
вказує

розгалужена

опосередковують

система
відповідні

різногалузевих
суспільні

юридичних
відносини),

норм,
а

які
також

інституціоналізований характер (вона інституціоналізована на конституційному
та законодавчому рівнях).
6. Інститут юридичної відповідальності держави має міжгалузевий
характер і складну внутрішню структуру (охоплює конституційно-правові,
цивільно-правові,

кримінально-правові,

міжнародно-правові

елементи

та

взаємозв’язки між ними), перебуває в динамічному розвиткові.
7. Взаємопов’язаними вимірами конституційного регулювання юридичної
відповідальності держави є ціннісний, нормативно-правовий, функціональний та
інституційний.
Ціннісний

вимір

конституційного

регулювання

юридичної

відповідальності держави вказує на те, що відповідний правовий феномен
перебуває у складних системних зв’язках із конституційними цінностями та
слугує забезпеченню ключових і визначальних суспільно корисних цілей –
насамперед реальності, гарантованості й захищеності людини, її прав, свобод і
законних інтересів.
Нормативно-правовий вимір означає фіксацію на конституційному рівні
принципів юридичної відповідальності держави, їх основних видів, підстав і
особливостей застосування юридичної відповідальності держави.
Функціональний вимір указує на те, що конституційне закріплення
відповідальності держави забезпечує реалізацію низки суспільно важливих
функцій

такої

відповідальності,

передусім

правопоновлювальної,

компенсаторної, правоохоронної, каральної, правовиховної тощо.
В інституційному вимірі юридична відповідальність держави означає
створення певного механізму, що складається з сукупності національних і
міжнародних інституцій, які здатні притягнути державу до юридичної
відповідальності в рамках, визначених відповідно національним та міжнародним
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правом, з метою забезпечення невідворотності покарання за вчинені нею
протиправні (свавільні, злочинні тощо) діяння (дії чи бездіяльність).
8. Інститут юридичної відповідальності держави реально проявляється в
суспільних відносинах у вигляді власне конкретних видів юридичної
відповідальності. Такі види диференціюються залежно від певних критеріїв,
використання яких дає змогу виробити уніфіковані науково-теоретичні та
практичні підходи до їх класифікації та систематизації.
Основними видами юридичної відповідальності держави є: 1) залежно від
правопорядку, в межах якого вона інституціоналізується та проявляється:
національна

та

міжнародна; 2)

за суб’єктом, якому завдано

шкоду:

відповідальність перед особою, суспільством, іншими державами; 3) за галуззю
закріплення санкцій: цивільно-правова, міжнародно-правова, конституційноправова; 4) залежно від нормативно-правового рівня фіксації: передбачена
конституційними та/або законодавчими нормами.
9. Згідно з доктриною міжнародного права відповідальність держави
виникає у разі протиправних дій будь-якого державного органу незалежно від
того, чи виконує цей орган законодавчу, виконавчу, судову або будь-яку іншу
функцію, і незалежно від місця, яке він займає в механізмі держави. При цьому
держава ніколи не несе відповідальності за дії окремих осіб як такі. Але вона
може нести відповідальність за свої власні дії або бездіяльність у зв’язку з
діяльністю приватних осіб або зовнішніх чинників, таких як катастрофи,
екологічні ризики, діяльність із підвищеним рівнем небезпеки тощо.
10. Обсяг

власне

конституційного

регулювання

юридичної

відповідальності держави в Україні протягом останніх років демонструє
тенденцію

до

розширення,

зокрема

за

рахунок

конституціоналізації

адміністративного судочинства та конституційної скарги, які дають додаткові
можливості притягнення держави до юридичної відповідальності.
Водночас конституційну модель юридичної відповідальності держави не
можна вважати інституційно та функціонально завершеною. Основними
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проблемами конституційної інституціоналізації юридичної відповідальності
держави в Україні на сучасному етапі є: 1) відсутність належної конкретизації
всіх без винятку конституційних приписів на рівні спеціальних законів
(конституціоналізація законодавства); 2) нівелювання конституційної моделі
юридичної відповідальності держави неофіційними практиками державного
врядування, що схильні виводити носіїв функцій держави за межі юридичної
відповідальності; 3) незабезпеченість матеріально-правових норм належним
рівнем їхньої процесуалізації; 4) звуження доступності правосуддя як
інституційної основи юридичної відповідальності держави.
Успішне розв’язання комплексу цих та пов’язаних із ними суміжних
проблем дозволить твердити про інституційну та функціональну завершеність
формування

інституту

юридичної

відповідальності

держави,

його

«вмонтованість» у повсякденні практики державного врядування.
11. Найважливішими напрямами вдосконалення законодавства України в
контексті функціонування механізму юридичної відповідальності Української
держави за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
1950 р. слід вважати:
 внесення змін до Закону України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини» щодо вирішення
проблеми забезпечення автентичності всіх рішень ЄСПЛ, а не лише тих, які
стосуються України, та їх оприлюднення в офіційних джерелах;
 удосконалення механізму експертизи всіх законопроєктів на їхню
відповідність Конвенції та практиці ЄСПЛ;
 законодавчу деталізацію й розмежування порядку виконання рішень
ЄСПЛ по суті та порядку виконання рішень ЄСПЛ щодо виплати заявникам
(стягувачам) справедливої компенсації у разі визнання відповідальності держави
за відповідні порушення конвенційних норм;
 розширення сфери повноважень Органу представництва;
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 законодавче закріплення імперативності регресних позовів із боку
держави до осіб, внаслідок дій, бездіяльності чи рішень яких були порушені
конвенційні права та з’явився обов’язок держави, закріплений у рішеннях
ЄСПЛ, виплатити стягувачеві компенсацію;
 безпосереднє

визначення

в

Бюджетному

кодексі

України

та

передбачення в законах про Державний бюджет на кожний бюджетний рік
окремим рядком видатків на відшкодування матеріальної та моральної шкоди за
рішеннями ЄСПЛ, що гарантувало б повне погашення боргів держави за
відповідними виконавчими документами;
 створення й ведення спеціального державного реєстру рішень ЄСПЛ,
ухвалених проти України, та заборгованостей за ними;
 запровадження спеціальних процедур ефективного парламентського
контролю за виконанням рішень ЄСПЛ, зокрема шляхом регулярного звітування
Міністерству юстиції України про стан їх виконання.
Послідовна та комплексна законодавча реалізація цих пропозицій
слугуватиме вдосконаленню юридичної відповідальності Української держави
за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, посиленню
гарантованості й захищеності прав людини в Україні.
12. Конституційно-правова доктрина відповідальності держави не робить
жодних винятків стосовно суб’єктів цієї відповідальності того чи іншого органу
державної влади. Отже, існують всі підстави вважати парламент одним із
ключових публічних суб’єктів відповідальності в умовах функціонування
обмеженого державного правління.
Верховна Рада України виступає суб’єктом відповідальності перед
Українським народом як єдиним суб’єктом, уповноваженим на формування
парламенту і здійсненням контролю за його діяльністю, а також перед кожною
особою стосовно якої ним було ухвалено неконституційне рішення, факт
ухвалення якого встановлений у процесуально визначеному порядку та яке
породило несприятливі для особи наслідки.
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Конституційно

визначено

субсидіарний

характер

відповідальності

Верховної Ради України: за ухвалення нею незаконних або неконституційних
рішень, такі самі дії чи бездіяльність відповідає Українська держава. Лише в разі
настання конституційно визначених підстав, що характеризують організацію
парламентської діяльності (відсутність коаліції, несформування Уряду чи
неможливість розпочати пленарні засідання протягом конституційно визначених
строків) Верховна Рада України несе відповідальність самостійно, без залучення
суб’єкта субсидіарної відповідальності – держави.
Своєрідність місця Верховної Ради України в інституті юридичної
відповідальності держави полягає в тому, що лише парламент як єдиний орган
законодавчої

влади

виступає

суб’єктом

установлення

юридичної

відповідальності держави в цілому, а також власної юридичної відповідальності
та юридичної відповідальності інших органів державної влади та їх посадових
осіб, оскільки види юридичної відповідальності, підстави й порядок їх
застосування визначаються виключно законами України.
13. Необхідною умовою функціонування демократичної держави виступає
інститут відповідальності глави держави, який, крім юридичної, охоплює й інші
види відповідальності – політичну й моральну. Підвищена відповідальність
глави обумовлюється його статусом і роллю в державному механізмі.
Сучасні умови розвитку державності в Україні засвідчують, що Президент
України має достатньо вагомі важелі для гарантування діяльності всіх органів
державної влади в напрямі забезпечення відповідальності держави. Такі важелі
багато в чому є взаємопов’язані та взаємозумовлені; вони ґрунтуються на
конституційних повноваженнях Президента України; передбачають його
активну взаємодію з іншими органами державної влади; їх нормативною
основою є конституційні норми; деталізуються в низці норм чинних законів
України; передбачають здійснення спільних із Президентом України дій і
заходів органів державної влади; мають об’єктивний та цілеспрямований
характер.
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Президент України здійснює гарантування відповідальності держави,
спираючись виключно
гарантування

на

свої

відповідальності

конституційні

держави

повноваження. У

Президент

України

сфері

вступає

в

багатоманітні юридичні зв’язки та відносини з іншими суб’єктами державнополітичних відносин, які по-різному осмислюються в конституційно-правовій
науці.
14. Включення Кабінету Міністрів України до сфери дискурсу щодо
відповідальності держави зумовлено такими конституційно-правовими та
доктринальними підставами: відповідальністю держави перед людиною за свою
діяльність; конституційним визнанням і утвердженням принципу народного
суверенітету, народовладдям, що зумовлює підпорядкованість і підзвітність усіх
органів держави перед народом; поділом державної влади; наявністю в системі
державної влади підсистеми органів виконавчої влади, очолюваної Кабінетом
Міністрів України; наявністю особливого конституційно-правового статусу
Кабінету Міністрів України, зумовленого специфічністю його місця в системі
органів державної влади й особливими конституційними повноваженнями
Уряду; основаністю діяльності Кабінету Міністрів України на принципах
верховенства права, законності, поділу державної влади, відкритості та
прозорості; здійсненням ним виконавчої влади на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; наявністю в
Кабінету Міністрів України найбільшого арсеналу конституційно-правових
ресурсів, розпорядження якими становить перманентний публічний інтерес.
Водночас доцільно виокремлювати дві форми відповідальності Кабінету
Міністрів України в розрізі відповідальності держави, а саме відповідальність
перед громадянами в порядку відшкодування шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю Кабінету Міністрів України, а також
зобов’язання Кабінету Міністрів України щодо встановлення правопорядку або
його відновлення, порушеного його рішеннями, діями чи бездіяльністю.
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15. Правові позиції Конституційного Суду України щодо юридичної
відповідальності держави формалізувалися в актах, що: як мають значення
офіційного тлумачення, так і в актах щодо встановлення конституційності
нормативно-правових актів; стосуються сфери дії як конституційного права, так
і інших галузей права; спрямовані як на врегулювання діяльності органів
публічної влади, так і на унормування особливостей захисту прав і свобод
людини та громадянина; поєднують як інтерпретативні, так і аксіологічні
елементи. Це засвідчує «наскрізний» – у сенсі видового розмаїття – характер
правових позицій Конституційного Суду України, що відображає бачення
органом

конституційної

юрисдикції

особливостей

інституту

юридичної

відповідальності держави. Натомість «питома вага» таких позицій у загальному
масиві

рішень

Конституційного

Суду

України

залишається

порівняно

незначною, що об’єктивно відображає недостатню розвинутість вітчизняної
правової доктрини інституту юридичної відповідальності держави.
16. Конституційно-правове вдосконалення інститутів безпосереднього
народовладдя в Україні має спиратися на чітку конституційну основу й новітні
доктринально-правові напрацювання; сприяти інтегруванню безпосередньої та
представницької демократії в єдиний механізм народовладдя; сприяти
подальшій диференціації системи інститутів прямого народовладдя та появі й
конституційно-правової інституціоналізації її нових видів; розширенню прав
громадян України при реалізації форм безпосереднього народовладдя;
передбачати суттєву процесуалізацію відповідних матеріальних норм, їх
доповнення належними гарантіями та санкціями юридичної відповідальності за
їх порушення; забезпечувати поєднання загальнодержавних, регіональних і
локальних

форм

прямого

народовладдя

тощо.

Належне

унормування

відповідного кола суспільних відносин покликане також сприяти усуненню
можливих

зловживань,

зокрема

запобігати

поширенню

різноманітних

маніпулятивних політичних технологій і практик, що потенційно можуть
загрожувати державі, суспільству, правам і свободам людини та громадянина,
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девальвувати соціальну і правову цінність інститутів прямого народовладдя.
Натомість

подальше

зволікання

з

вирішенням

проблеми

належного

конституційно-правового унормування форм прямої демократії в Україні не
сприятиме реальному утвердженню засад відповідальності держави перед
суспільством, зокрема оптимальному й ефективному виконанню державою своїх
зобов’язань із забезпечення реалізації політичних прав громадян на реальну та
дієву участь в управлінні державою. Водночас їх ширше залучення до означених
процесів має сприяти мінімізації неконституційних, нелегітимних проявів
масової активності (зокрема протестних рухів), що можуть каталізувати
насильство в умовах триваючого збройного конфлікту на сході України.
17. Під особливими правовими режимами слід розуміти особливі порядки
забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на територіях, у
межах яких запроваджуються відповідні режими, що мають обмежений у часі,
просторі та за колом осіб характер, передбачають істотні правообмеження щодо
здійснення прав і свобод людини і громадянина, а також тягнуть суттєві зміни в
організації та функціонуванні системи державної влади, відмінні від звичайних
(ординарних) умов, установлених Конституцією та законами України. До
особливих правових режимів віднесено надзвичайні (надзвичайного стану,
воєнного стану, надзвичайної екологічної ситуації) та гібридні режими (режими
АТО, ТОТ, ООС, зони відчуження довкола ЧАЕС). Основна відмінність між
ними полягає в конституціоналізації перших, які передбачають доволі значний
відступ держави від забезпечення низки конституційних прав і свобод людини
та громадянина, порівняно з другими, що передбачають якісно менше ураження
людей у правах і викликані екстраординарними обставинами, безпосередньо не
передбаченими Основним Законом України.
Юридична відповідальність держави в умовах нормального та особливого
правового режиму не може бути тотожною, оскільки за умов особливого
правового режиму відбувається істотне ураження у правах певного кола
фізичних та юридичних осіб, модифікується як система державної влади, умови
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їх функціонування, так і характер взаємовідносин із фізичними та юридичними
особами

внаслідок

збільшення

кількості

правообмежень

і

заборон

у

життєдіяльності останніх. В умовах особливого правового режиму держава бере
на себе додаткові правові зобов’язання, а отже, має виконувати, одночасно зі
звичайними, ще й додаткові правові зобов’язання, відповідаючи за їх належне
виконання перед особою та суспільством у цілому. Відповідно, йдеться про
виникнення у держави в умовах дії особливих правових режимів підвищеної
юридичної

відповідальності,

зумовленої,

з

одного

боку,

накладенням

додаткових правообмежень і заборон у сфері прав і свобод людини та
громадянина, а з іншого – виникненням у держави нових (додаткових, хоч і
строкових) правових зобов’язань, належне виконання чи невиконання яких має
зумовлювати

додаткову

юридичну

відповідальність

одночасно

з

відповідальністю, яку несе держава за ординарних умов свого конституційного
функціонування.
Правове регулювання юридичної відповідальності держави в межах
Конституції України та спеціальних законів, що обумовлюють запровадження та
дію відповідних правових режимів, не відзначається завершеним і системним
характером, що пояснюється як різним часом ухвалення відповідних актів, так і
концептуальною

неопрацьованістю

питань

покладення

юридичної

відповідальності на державу в умовах особливих правових режимів. Природно,
що залежно від специфіки того чи іншого особливого правового режиму
юридична відповідальність держави має бути істотно специфікована.
Принциповою особливістю юридичної відповідальності держави в умовах
дії всіх особливих правових режимів є її підвищений (за обсягом) строковий
(обмежений у часі) характер, а також домінування компенсаторної та
правопоновлювальної функцій такої відповідальності. Між тим, дотепер
відсутнє спеціальне законодавче регулювання компенсаторних механізмів
відшкодування державою шкоди, заподіяної під час дії особливих правових
режимів. Немає також єдиних підходів щодо ідентифікації всіх потерпілих осіб,
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відсутні гарантовані державою ефективні компенсаторні засоби їх правового
захисту, поновлення їхніх прав і свобод з урахуванням норм міжнародного
права. Критично низькою є інституційна спроможність парламентського і
судового

контролю

(останній

є

факультативним

і

не

виконує

місії

«запобіжника» при запровадженні та дії правообмежуючих заходів із боку
держави).
18. Комплексний конституційно-правовий аналіз указує на те, що
внутрішньодержавний юрисдикційний механізм юридичної відповідальності
держави в конституційному праві України є невід’ємною складовою в системі
відносин «держава – особа». Таке зумовлюється трьома ключовими аспектами:
1) процесуальним, відповідно до якого судова влада здійснює правосуддя,
вирішуючи правові спори за участю держави та громадянина; 2) інституційним,
при якому судова влада здійснюється єдиною системою судових органів, що
вирізняються

інстанційністю,

галузевою

спеціалізацію,

мають

ознаки

системного конституційного утворення та характеризуються імперативністю
організації і діяльності в суспільстві; 3) функціональним, відповідно до якого
основною функцією судової влади є захист прав і свобод людини та
громадянина як ключової конституційної цінності і – у зв’язку з цим –
вирішення юридичних спорів за участю держави.
19. Важливими напрямками посилення позицій судової влади в реалізації
юридичної відповідальності держави є також інституційне зміцнення засад
незалежності

судової

влади

та

доступності

правосуддя;

забезпечення

безумовного виконання Українською державою судових рішень, зокрема і
постановлених проти неї. Успіх реалізації зазначених кроків стане запорукою
подальшого

зміцнення

конституційно-правових

засад

юридичної

відповідальності Української держави, надійного судового захисту прав і свобод
людини та громадянина, а також зближення інституційних і нормативних
властивостей національної держави з ключовими конституційно-правовими
параметрами країн-членів ЄС.
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20. Задля зміцнення засад участі судової влади в реалізації юридичної
відповідальності держави видається за необхідне: ухвалити закони України про
порядок відшкодування державою шкоди, завданої особі насильницькими
злочинами та про порядок відшкодування шкоди внаслідок визнання
нормативно-правового акта неконституційним; законодавчо розширити об’єкт і
межі конституційної скарги, усунувши надмірні законодавчі фільтри у доступі
до конституційного правосуддя фізичним та юридичним особам; законодавчо
закріпити правило, згідно з яким протиправність рішень, дій чи бездіяльності
органу державної влади, якими особі було завдано шкоду, має встановлюватися
загальними та господарськими судами в межах справи про відшкодування
шкоди, на підставі наданих сторонами доказів, та не потребує підтверджень
рішенням суду в адміністративній справі.
21. Стрімкий розвиток процесів цифровізації в сучасній Україні потребує
переосмислення відповідальності держави як такої. Це зумовлено як
інституційними зрушеннями в самій електронній державі, так і суттєвим
розширенням каталогу людських прав, зокрема включенням до нього так званих
цифрових прав.
Рівень захищеності цифрових прав у сучасну добу залежить не лише від
цифровізації суспільних відносин та спроможності держави, але також від
правової урегульованості означених процесів. З метою уникнення ситуацій
використання електронних засобів і методів для відходу від демократичних
принципів і засад врядування, подолання цифрової нерівності, захисту
особистих даних, що їх містять електронні реєстри, від можливих уражень,
потребують істотного розширення межі подальшої конституційно-правової
специфікації
суспільством.

юридичної

відповідальності

держави

перед

особою

та
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«Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v020p710-10 (дата звернення: 10.07.2019).
566. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним
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572. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним
поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції
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laws/show/ru/v011p710-10 (дата звернення: 12.07.2019).
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