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ВСТУП
Актуальність теми. Пріоритетним напрямом розбудови української
державності в сучасних умовах є модернізаційні перетворення в політичній,
економічній, культурній, освітній, правовій сферах, розроблення адекватних
механізмів входження до кола цивілізованої світової спільноти, інтегрування в
міжнародні структури, у тому числі зближення з ЄС. За таких умов нагальним
завданням

усвідомлюється

необхідність

забезпечення

відповідності

національного законодавства визнаним європейським стандартам у сфері
демократії та прав людини. Так, на сьогодні про наближення національного
законодавства до права ЄС із метою подальшої політичної, правової та
економічної інтеграції свідчать Угода про партнерство і співробітництво між ЄС
і Україною, Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та ряд інших
нормативних актів.
Модернізація

правової

системи

України

передбачає

насамперед

реформування адміністративного права як фундаментальної галузі публічного
права. Адже зазначена галузь покликана забезпечувати суспільний лад,
запобігання посягань на власність, соціально-економічні, політичні й особисті
права та свободи громадян, законні інтереси підприємств, установ, організацій,
порушень встановленого державного й громадського порядку, сприяти
зміцненню законності, неухильному дотриманню конституційних гарантій
української держави. Це дає змогу висунути декілька аргументів щодо
актуальності теми дисертаційного дослідження.
По-перше, розвиток відносин із європейським співтовариством на сьогодні
є одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики України, направлених на
створення економічних і правових передумов для створення зони вільної
торгівлі Україна – ЄС. За цих умов, як фізичні, так і юридичні іноземні особи як
ніколи активно вступають у різні сфери взаємодії, що передбачає пересічення
правового поля різних країн. Така активність зазначених суб’єктів не позбавлена
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проблем, серед яких – помітний приріст протиправних проявів з їх боку, що
безпосередньо потребує віднайдення ефективних шляхів їх попередження та
протидії їм.
По друге, актуальність проблеми поглиблюється відсутністю чіткої
системи

законодавчого

регулювання

адміністративної

відповідальності

фізичних та юридичних осіб країн ЄС. Наявність численних нормативних актів
різної юридичної сили не вирішує проблем щодо правового статусу суб’єктів
адміністративного

правопорушення,

прогалин

правової

регламентації

провадження у справах про адміністративне видворення тощо. Наявні
нормативно-правові акти нерідко суперечать загальновизнаним нормам
міжнародного права, що створює умови для вияву формалізму, порушення
законності. Тому постає необхідність дати науково-практичну оцінку сучасній
кодифікації адміністративно-правових норм вітчизняного й зарубіжного
законодавства, що регулюють суспільні відносини в цій сфері, а також виробити
практичні рекомендації щодо їх удосконалення.
По-третє, перехід до ринкових методів управління економікою, інтеграція в
міжнародні економічні структури, розвиток інвестування з боку країн ЄС, що
останніми роками є все більш помітним, безпосередньо спонукає до
вдосконалення

інституту

адміністративної

відповідальності

іноземних

юридичних осіб, визначення шляхів коригування механізму протидії таким
правопорушенням.
У правовій науці питання адміністративної відповідальності іноземних
фізичних

та

юридичних

осіб

завжди

вирізнялися

актуальністю

та

затребуваністю. Окремим аспектам цього питання приділяли увагу в своїх
дослідженнях

такі

С.С. Алексеєв,

українські

О.Ф. Андрійко,

та

російські

вчені,

О.М. Бандурка,

як

В.Б. Авер’янов,

Д.М. Бахрах,

Ю.П. Битяк,

С.М. Братусь, А.С. Васильєв, М.В. Вітрук, В.М. Галунько, І.П. Голосніченко,
Є.В. Додін,

О.Т. Зима,

С.В. Ківалов,
О.О. Лукашева,

О.Л. Жильцов,

І.М. Козлов,
О.Є. Луньов,

В.М. Манохін,

В.К. Колпаков,
В.І. Олефір,

Р.А. Калюжний,

А.Т. Комзюк,

Б.М. Лазарєв,

В.І. Палько,

Н.Г. Саліщева,

6
М.С. Студенікіна, Ю.М. Тодика та ін.
Численні теоретичні розвідки науковців сприяють суттєвому наближенню
до розуміння сутності адміністративної відповідальності в сучасних умовах.
Проте їх концептуальні системи, перетинаючись, лише фрагментарно
репрезентують якісь із аспектів досліджуваного предмета. Аналіз таких джерел
дають змогу віднести до широкого спектру проблем, які нині залишилися поза
увагою вчених, й питання щодо адміністративної відповідальності фізичних та
юридичних осіб країн ЄС.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до вимог п. 34 додатку 16
Пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх
справ України на період 2010–2014 рр., затверджених наказом МВС України від
29 липня 2010 р. № 347. Окрім цього, робота спрямована на подальшу
реалізацію положень Програми інтеграції України до ЄС, затвердженої Указом
Президента

України

від

14 вересня

2000 р.

№ 1072/2000,

Концепції

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства
Європейського

Союзу,

затвердженої

Верховною

Радою

України

від 21 листопада 2002 р., а також Концепції реалізації державної політики у
сфері

профілактики

правопорушень

на

період

до

2015 р.,

схваленої

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичний аналіз
адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб країн ЄС, пошук
шляхів адаптації українського законодавства до механізмів міжнародного
регулювання
рекомендацій

даної
щодо

сфери

правовідносин,

протидії

та

розроблення

запобігання

практичних

адміністративним

правопорушенням іноземців у сучасних умовах.
Для досягнення мети дослідження поставлено такі задачі:
– здійснити

теоретико-правовий

аналіз

особливостей

інституту

адміністративної відповідальності іноземних фізичних і юридичних осіб;
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– уточнити зміст поняття адміністративної відповідальності іноземних
фізичних і юридичних осіб – представників країн ЄС як суб’єктів
адміністративних правопорушень;
– дати науково-практичну оцінку сучасній кодифікації адміністративноправових норм в Україні, що регулюють суспільно відносини у сфері
адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб країн ЄС;
– встановити коло підстав застосування адміністративної відповідальності
до фізичних та юридичних осіб країн ЄС;
– дослідити

правову

природу

адміністративних

стягнень,

що

застосовуються до фізичних та юридичних осіб країн ЄС;
– визначити

шляхи

реформування

українського

адміністративного

законодавства, його гармонізації зі стандартами міжнародного права та
європейського законодавства в сфері адміністративної відповідальності
стосовно фізичних та юридичних осіб країн ЄС;
– з’ясувати адміністративно-правові гарантії захисту прав фізичних та
юридичних осіб країн ЄС у сфері адміністративної відповідальності;
– розробити рекомендації, спрямовані на вдосконалення та розвиток
законодавства, що встановлює та регламентує адміністративну відповідальність
фізичних та юридичних осіб країн ЄС.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері
адміністративної відповідальності.
Предмет дослідження – адміністративна відповідальність фізичних та
юридичних осіб країн ЄС в Україні.
Методи дослідження. Для досягнення наукової об’єктивності отриманих
результатів автором використано загальнонаукові, філософські та спеціальноправові методи наукового дослідження. За допомогою загальнонаукових і
філософських

методів

досліджено

теоретико-правові

засади

інституту

адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб у системі
юридичної відповідальності, ґенезу передумов законодавчого регулювання
адміністративної відповідальності іноземців – представників країн ЄС
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(підрозділи 1.1, 1.2). Діалектичний метод є підґрунтям аналізу проблем
правового

регулювання

законодавством

України

адміністративної

відповідальності

(підрозділи 2.1–2.3).

іноземців

Статистичний

за

метод

використано для дослідження кількісних показників урегулювання міграційної
політики в Україні, динаміки адміністративної відповідальності іноземців в
Україні (підрозділи 2.1, 2.3). Формально-юридичний метод застосовано для
визначення змісту правових норм, які регулюють суспільні відносини, що
виникають у сфері адміністративної відповідальності іноземців в Україні
(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1–2.3, 3.1, 3.2). Метод системного аналізу використано для
аналізу стану сучасного адміністративного законодавства, законодавчих актів,
наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених щодо визначення сутності
понять адміністративної відповідальності фізичної особи країн ЄС, а також
юридичної особи країн ЄС (підрозділи 1.1, 1.2). Порівняльно-правовий метод дав
змогу

з’ясувати

шляхи

реформування

українського

адміністративного

законодавства в зазначеній сфері, порівняти вітчизняні та зарубіжні норми
адміністративно-правові гарантії захисту прав фізичних та юридичних осіб
країн ЄС у сфері адміністративної відповідальності (підрозділи 3.1, 3.2). При
цьому, наскрізним у роботі є застосування логіко-юридичного (догматичного)
методу, що особливо цінним виявився під час формулювання висновків і
рекомендацій практичного характеру в межах проблематики дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації
вперше у вітчизняній юридичній науці здійснено теоретичний аналіз
адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб країн ЄС,
спрямований на пошук шляхів адаптації українського законодавства до
механізмів міжнародного регулювання даної сфери правовідносин. Наукова
новизна одержаних результатів представлена у таких положеннях:
уперше:
– запропоновано

авторське

визначення

поняття

адміністративної

відповідальності іноземних фізичних і юридичних осіб – представників країн
ЄС як суб’єктів адміністративних правопорушень, що усвідомлюється як
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реакція з боку української держави, що має на меті охорону та захист
суспільних відносин і виникає внаслідок учинення іноземними фізичними чи
юридичними

особами

цілеспрямованому,

адміністративних

нормативно

проступків

врегульованому

та

полягає

застосуванні

до

в
них

уповноваженими на те органами чи посадовими особами адміністративних
стягнень, які тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального,
особистісного чи іншого характеру;
– розроблено практичні рекомендації щодо кодифікації законодавства про
адміністративну відповідальність юридичних осіб, яка може бути проведена на
базі чинного КУпАП, відносно протидії та попередження нелегальної міграції
як одному з головних чинників, що напряму пов’язані з притягненням до
адміністративної відповідальності іноземців, забезпечення реалізації належної
політики в галузі забезпечення прав і свобод іноземців під час притягнення до
адміністративної відповідальності;
удосконалено:
– наукове положення, відповідно до якого в системі адміністративних
правопорушень, закріплених в адміністративно-деліктному законодавстві
України, правопорушенням, учиненим іноземними фізичними особами, а саме –
представниками країн ЄС, відводиться особливе місце. Адже, порівняно з
іноземцями більшості інших країн, вони користуються безвізовим режимом
в’їзду в Україну, а також, окрім національного законодавства, адміністративна
відповідальність цієї категорії осіб лежить у площині міжнародно-правових
актів, ратифікованих Україною, та інших нормативних актів євроінтеграційного
спрямування;
– наукове твердження, відповідно до якого, незважаючи на активне
використання

правового

інституту

адміністративної

відповідальності

юридичних осіб в юридичній практиці іноземних країн, особливо країн ЄС,
вітчизняне законодавство не визначає таку категорію осіб як суб’єктів
адміністративної відповідальності. Проте правозастосовна практика свідчить
про нагальну необхідність визнання та закріплення на законодавчому рівні

10
юридичних осіб як суб’єктів зазначеного виду відповідальності. Аналіз
існуючих адміністративно-правових доктрин дає підстави стверджувати, що
підставами для притягнення юридичної особи до відповідальності є наявність
системи

правових

актів,

якими

встановлюється

адміністративна

відповідальність (нормативна підстава), факт учинення проступку (фактична
підстава) та акт компетентного суб’єкта щодо накладення конкретного
стягнення (процесуальна підстава);
– ідею стосовно особливостей інституту адміністративної відповідальності
іноземних фізичних і юридичних осіб, зокрема в якості його головних критеріїв
визначено: умову (адміністративне правопорушення (проступок); специфіку
реагування держави; уповноважений орган, якому законодавством надано право
притягувати до адміністративної відповідальності; порядок притягнення до
відповідальності, що встановлений законодавством і містить необхідні гарантії
законності, здійснення права на захист; керування нормами адміністративного
права, якими регулюється процес притягнення до відповідальності;
дістало подальший розвиток:
– положення, згідно з яким адміністративно-правовий статус іноземних
фізичних та юридичних осіб визначається, насамперед, обсягом і характером їх
адміністративної

правосуб’єктності,

яку

утворюють

адміністративна

правоздатність, дієздатність і деліктоздатність. При цьому кожний із зазначених
елементів, будучи частиною цілого, з одного боку, мають самостійне значення, з
іншого – прояв функціональної ролі кожного з них залежить від впливу інших
елементів. З огляду на це, правовий статус фізичних і юридичних осіб країн ЄС
небезпідставно слід уважати передумовою законодавчого регулювання їх
адміністративної відповідальності;
– твердження про те, що заходи адміністративно-правового примусу є
ключовою складовою інституту адміністративної відповідальності іноземних
фізичних і юридичних осіб. Серед нагальних проблем, якими зазначена сфера
адміністративно-правових відносин вирізняються: потреба в приведенні заходів
адміністративно-правового примусу у відповідність до внутрішньодержавних
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потреб сьогодення та міжнародно-правових вимог; недостатнє врахування
правоохоронного й правозахисного потенціалу адміністративного примусу;
розпорошеність значної кількості нормативно-правового матеріалу, відсутність
єдиного підходу до застосування примусових заходів тощо.
Практичне
прикладні

значення

висновки

й

одержаних
рекомендації

результатів.

Теоретичні

дисертаційного

та

дослідження

використовуються та можуть бути використані у:
науково-дослідницькій сфері – як підґрунтя для подальшого розроблення
проблеми адміністративної відповідальності іноземних фізичних та юридичних
осіб;
законотворчій діяльності – під час подальшого вдосконалення
адміністративного

законодавства

в

аспекті

адміністративної

відповідальності іноземних фізичних і юридичних осіб на території України;
правозастосовній діяльності – в процесі вдосконалення механізму
міжнародного регулювання адміністративної відповідальності іноземців,
урегулювання міграційної політики, зокрема в діяльності ДМС, а також під
час підготовлення науково-практичних коментарів до КУпАП;
навчально-методичній роботі – під час підготовки навчальних
посібників і підручників з адміністративного права, викладання відповідних
спецкурсів

із

теоретичних

проблем

адміністративного

права

та

адміністративної діяльності;
правовиховній сфері – для підвищення рівня правової культури
населення, формування фахової правосвідомості студентів, слухачів і
курсантів юридичних вузів.
Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана та обговорена
на кафедрі адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності
ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Її
матеріали були представлені на двох науково-практичних конференціях
«Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня

12
2015 р.) та «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності» (м. Харків, 2021 березня 2015 р).
Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображений у
5 працях, з них: 4 – наукові статті у виданнях, які визначені Міністерством
освіти і науки України як фахові з юридичних наук, 1 – наукова стаття
опублікована в іноземному виданні, та 2 – тези, опубліковані в збірниках
матеріалів конференцій.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ

Традиція дослідження адміністративної відповідальності завжди лежить у
площині концептуальних надбань вітчизняних і зарубіжних учених-юристів.
Питання адміністративної відповідальності іноземних фізичних та юридичних
осіб є складним і багатоаспектним. Складність його, по-перше, полягає в тому,
що

чинне

вітчизняне

відповідальність,

законодавство,

характеризується

нормативно-правового

матеріалу

яке

встановлює

розпорошеністю

та

неповною

адміністративну

значної

кількості

відповідністю

потребам

сьогодення.
По-друге, власне інституту адміністративної відповідальності властива
неабияка динаміка внутрішніх трансформацій, зокрема постійне розширення
кола

суспільних

відносин,

що

підлягають

захисту

адміністративними

санкціями. При цьому суттєво зростає роль адміністративної відповідальності в
боротьбі з правопорушеннями, збільшується кількість складів адміністративних
проступків.
По-третє, складність пов’язана з проблемою однозначного визначення
таких широких категорій, як «адміністративна відповідальність», «іноземна
фізична особа», «іноземна юридична особа» у їх взаємодії. Так, відсутня
достатньо струнка теорія, що дала б змогу логічно визначити ключову
дефініцію «адміністративна відповідальність», яку можна було б власне
застосувати відносно фізичних та юридичних осіб.
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1.1. Інститут

адміністративної

відповідальності

фізичних

та

юридичних осіб у системі юридичної відповідальності

Інститут адміністративної відповідальності є одним із важливих
інститутів адміністративного права, що виступає важливим засобом охорони
громадського

порядку

і

якому

притаманні

всі

ознаки

юридичної

відповідальності. За допомогою цього інституту здійснюється захист не тільки
адміністративно-правових відносин, а й відносин, урегульованих нормами
фінансового, екологічного, трудового, митного, а в деяких випадках –
цивільного права та процесуальних галузей.
Статтею 92 Конституції України [114] адміністративну відповідальність
визначено одним з основних видів юридичної відповідальності в Україні. Вона
вважається наслідком невиконання чи неналежного виконання особою норм
адміністративного законодавства, що тягне невідворотність реагування держави
на адміністративні правопорушення (проступки) та встановлюється виключно її
законами.
Аналіз наявної емпіричної бази переконує, що на сьогодні не вщухають
наукові дискусії щодо природи юридичної відповідальності, у тому числі її
видового

розмаїття,

підстав,

принципів,

специфіки

функціонального

наповнення, правового регулювання тощо. Ще у 80-х рр. ХХ ст. відомий
правознавець О. Лейст зауважив, що поняття «юридична відповідальність» і
низка її ключових проблем, безперечно, є предметом дискусії, яка не
припиняється протягом тривалих років і в процесі якої закономірно постає
потреба в уточненні та розробці методологічних питань, без чого неможливе
вироблення загальновизнаного її поняття. На думку дослідника, проблему
спричиняє не стільки наявна кількість точок зору й визначень відповідальності,
скільки умоглядність деяких із них, відірваність їх від чинного законодавства та
практики застосування [129, с. 17]. Схожою ситуація є також відносно
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усвідомленням суті адміністративної відповідальності як складової юридичної
відповідальності.
Слід зазначити, що чинним законодавством України не передбачено
чіткого

тлумачення

зазначеного

поняття:

у

другому

розділі

КУпАП

«Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність» лише
зазначено умови її настання (за правопорушення, передбачені КУпАП, якщо ці
порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону
кримінальної відповідальності), а також її міра (адміністративне стягнення, що
застосовується з метою перевиховання правопорушника й запобігання
правопорушенням).
Не викликає сумнівів, що специфіка цього нормативного акта передбачає
наявність чіткої дефініції зазначеного поняття. Більше того, окремі науковці
взагалі

пропонують

змінити

існуючу назву КУпАП

на

Кодекс

про

адміністративну відповідальність [69, с. 196], адже зміст цього документа
напряму пов’язаний з інститутом відповідальності в сфері адміністративних
правовідносин. Проте, як бачимо, законодавчо донині не розроблено концепцію
відповідальності, не визначено її принципи та складові.
Проблема поглиблюється й тим, що єдиного та чіткого розуміння поняття
«адміністративна відповідальність» немає не лише в законодавстві, а й у
науковій літературі. На сьогодні питання однозначного й остаточного
визначення цього поняття та його закріплення в законодавстві є досить
затребуваним, про що свідчить наявна кількість досліджень, оприлюднених
протягом останнього десятиріччя. З огляду на це, варто виокремити роботи, які
найбільш дотичні до нашого дослідження, зокрема ті, в яких принаймні
побіжно розкривається адміністративна відповідальність стосовно фізичних і
юридичних осіб, у тому числі іноземних. Так, серед вітчизняних досліджень
вирізняється робота О. Аніної «Іноземці та особи без громадянства в
адміністративно-деліктному процесі» [15], у якій авторка вивчає правовий
статус іноземців та осіб без громадянства як суб’єктів адміністративноделіктного

провадження.

Дисертаційне

дослідження

В. Галунько

16
«Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в
Україні» передбачає виявлення теоретичних і практичних проблем, пов’язаних
із правовою реалізацією іноземців своїх повноважень у сфері адміністративноправової відповідальності та визначення їх правового статусу [50].
Серед подібних робіт – дослідження таких українських і російських
учених, як В. Палько [165], О. Зима [70], С. Фетісова [231], О. Жильцов [75],
Б. Нефьодов [153], В. Олефір [159] та ін.
Аналіз зазначених робіт переконує, що окремі аспекти досліджуваної
проблеми досить ґрунтовно розкрито у вітчизняній науці, проте помітною
прогалиною все ж залишається комплексне вивчення адміністративної
відповідальності зазначеної вище категорії осіб на території України.
Як вітчизняні, так і зарубіжні вчені здебільшого пропонують власне
суб’єктивне бачення цієї категорії з позиції проведених ними досліджень. Крім
цього, як зазначає Н. Грищук, на сьогодні в Україні ні в законодавстві, ні в
адміністративно-правовій доктрині не склалося «європейського» уявлення про
зміст

і

форми

адміністративної

відповідальності.

Так,

розуміння

адміністративної відповідальності не виходить за межі правового наслідку
правопорушення осіб, на яких спрямоване управлінське законодавство, хоча
має охоплювати також правові наслідки недотримання норм адміністративного
права органами державної влади та їх посадовими особами під час здійснення
управлінської діяльності [60, с. 115]. Тому, аналізуючи найпоширеніші
визначення, спробуємо виокремити найбільш загальні характерні риси цього
поняття, які дають змогу якнайповніше відобразити природу адміністративної
відповідальності фізичних і юридичних осіб країн ЄС в Україні.
Так, заслуговує на увагу дефініція адміністративної відповідальності,
запропонована

В. Колпаковим,

який

уважає,

що

адміністративна

відповідальність – це примусове з додержанням установленої процедури
застосування уповноваженим суб’єктом передбачених законодавством за
вчинення

адміністративного

правопорушником [105, с. 290].

проступку

заходів

впливу,

які

виконані
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Застосовуючи поняття адміністративної відповідальності суто відносно
суб’єктів проступку, Р. Денчук визначає її як обов’язок фізичних і юридичних
осіб понести негативні наслідки правопорушень у вигляді адміністративних
стягнень, передбачених нормами адміністративного права [66, с. 135].
Більш комплексним і повним є усвідомлення зазначеного феномена
П. Макушевим: «адміністративна відповідальність – особливий вид юридичної
відповідальності, який реалізовують усі органи юридичної відповідальності
(постає на підставі норм права, за порушення правових норм, конкретизується
юрисдикційними актами компетентних органів, пов’язаний із державним
примусом). Водночас цей вид відповідальності є складовою адміністративного
примусу, відповідно, набуває всі його ознак (наприклад, реалізовується в межах
позаслужбового підпорядкування)» [135, с. 92].
Отже, практично в кожному з наведених визначень першочергово
підкреслюється міра примусу як головна складова поняття адміністративної
відповідальності. Вітчизняні науковці доводять, що це явище є цілком
закономірним, адже успадкована від радянських часів методологічна база з її
так званим державоцентризмом передбачає першочергово «орієнтацію на
тотальний примус, заборони, каральні санкції як головний спосіб вирішення
продовольчої, господарської, житлової, енергетичної та інших проблем» [102,
с. 85]. Тому не випадково автори низки визначень акцентують увагу саме на
санкціях правових норм, заходах адміністративного примусу, з огляду на що
адміністративну відповідальність вони усвідомлюють як:
– примусове застосування до правопорушників в установленому законом
порядку уповноваженими органами та посадовими особами адміністративних
стягнень [170, с. 82];
– реалізація

всіх

адміністративно-правових

санкцій

(каральних,

відшкодувальних і санкцій реального виконання [42, с. 161];
– модель механізму реалізації в адміністративному порядку санкцій
правових норм, що мають форму стягнень [133];
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– сукупність адміністративних правовідносин, що виникають з огляду на
застосування уповноваженими органами до осіб, які вчинили адміністративний
проступок, особливих санкцій – адміністративних стягнень [10];
– одна з форм державного осуду, що полягає у впливі відповідних органів
державного управління та посадових осіб на правопорушників у межах санкцій
адміністративно-правових норм [139];
– реалізація

адміністративно-правових

санкцій,

застосування

уповноваженим органом або посадовою особою адміністративних стягнень
відносно громадян та юридичних осіб, які вчинили правопорушення [5, с. 335–
336];
– засіб (вид) адміністративного примусу [72, с. 55];
– застосування частини заходів адміністративного примусу, тобто
адміністративних стягнень [210, с. 88].
Такий самий, зведений до застосування санкцій, «каральний» підхід
застосовує і Г. Бондаренко, на думку якого, адміністративна відповідальність –
це «форма реагування держави на правопорушення, що полягає в застосуванні
повноважними державними органами, службовими особами, громадськістю до
винної особи адміністративних санкцій у межах і порядку, визначених
законодавством; це обов’язок правопорушника відповісти за свою протиправну
поведінку та зазнавати за неї несприятливих наслідків, передбачених санкцією
правової норми» [31, с. 84].
Беручи до уваги факт застосування державними органами каральних
адміністративних санкцій як своєрідну форму реагування на правопорушення,
А. Комзюк визначає адміністративну відповідальність як «… застосування до
осіб, які вчинили адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що
тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального, особистісного
чи іншого характеру й накладаються уповноваженими на те органами чи
посадовими особами на підставах і в порядку, установленими нормами
адміністративного права» [6, с. 6].
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Прихильником подібного підходу є А. Васильєв, який у «Науковопрактичному

коментарі

правопорушення»

до

цілком

Кодексу

завбачливо

України
підкреслює:

про

адміністративні

ретельний

аналіз

законодавства про адміністративну відповідальність показує, зокрема, що
термінологічно

прикметник

«адміністративний»

(застосовно

і

до

«адміністративна відповідальність») першочергово вказує не на сферу
суспільних відносин, де відбуваються ці протиправні діяння (тобто не на сферу
державного управління), а на те, що за вчинення зазначеного правопорушення
застосовується примусовий захід, тобто міра одного з видів державного
примусу [98].
З огляду на це, цілком логічним є той факт, що окремими авторами
адміністративна відповідальність усвідомлюється як один із двох видів
адміністративного примусу. Ця відповідність має дві відмінні ознаки: фактична
підстава адміністративної відповідальності – адміністративний проступок – і
міра відповідальності, що за своєю природою належить до адміністративних
заходів [138, с. 9]. Дійсно, адміністративним правом передбачено, що
відповідальність є складовою примусу. У ст. 23 КУпАП України зазначено, що
адміністративне стягнення є мірою відповідальності, а отже, наведене
визначення є цілком правильним, хоча й сповна не розкриває суті поняття.
Тому цілком погоджуємося з позицією В. Колпакова щодо некоректності
ототожнення адміністративної відповідальності з примусом [102, с. 88].
Схожими в цьому сенсі є визначення, у яких підкреслюються
різноманітні обмеження, як матеріального, так і морального, особистісного
характеру. Наприклад, Д. Додін уважає, що адміністративна відповідальність –
це визначення державними органами через застосування адміністративнопримусових заходів обмежень майнових, а також особистих благ та інтересів за
здійснення адміністративних правопорушень [8, с. 228].
Проте вже найменший аналіз наведених визначень, співставлення їх
теоретичного змісту з реаліями практики правової системи України дає змогу
констатувати їх неповноту. На нашу думку, слід обережно підходити до
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визначень, що мають «каральний» характер, оскільки вони суттєво звужені та
не розкривають головну мету адміністративної відповідальності. Критично
підходячи до аналізу усвідомлення зазначеного поняття сучасниками,
Н. Грищук цілком справедливо зауважує, що «у вітчизняній доктрині
адміністративного права, вочевидь, не повною мірою розуміють суть
адміністративної відповідальності з позиції не її вияву (як негативних наслідків
протиправної з позиції адміністративного права поведінки), а призначення та
мети» [60, с. 115].
Так, не випадково окрім факту санкцій, стягнень, часто підкреслюється
мета їх застосування, реакція державних органів, що виражається в засудженні
діяння, у негативній оцінці вчиненого, реалізації компетентним органом права
пред’явлення звинувачень певній особі, здійснення професійної оцінки
протиправного діяння, а також, у разі негативних результатів оцінки, –
застосування до винної особи адміністративного стягнення [26].
І. Галаган ураховує також і виховний фактор (факт несприйняття, осуду
діяння тощо), наявність особливого виду проступку, факт забезпечення безпеки
суспільних відносин та ін. Адміністративну відповідальність він трактує як
застосування у встановленому порядку уповноваженими на це органами й
службовими особами адміністративних стягнень, сформульованих у санкціях
адміністративно-правових норм, до винних у вчиненні адміністративних
проступків, що містять державний і громадський осуд, засудження їх особи і
протиправного діяння, що виявляється в негативних для них наслідках, які вони
зобов’язані

виконати,

адже

їх

метою

є

покарання,

виправлення

й

перевиховання, а також охорона суспільних відносин у сфері державного
управління [48, с. 41]. Зазначений підхід, який можна іменувати «виховним»,
варто визнати хоча й не повним, проте досить правомірним, адже ст. 23 КУпАП
передбачено, що «адміністративне стягнення … застосовується з метою
виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі
додержання законів України, поваги до правил співжиття…» [96].

21
Елементи засудження проступку та загальної негативної оцінки цього
явища підкреслено у визначенні С. Гончарука, згідно з яким адміністративна
відповідальність – це «специфічна форма негативного реагування з боку
держави … на відповідну категорію протиправних проявів (передусім,
адміністративних

проступків),

згідно

з

якою

особи,

які

скоїли

ці

правопорушення, повинні відповісти перед повноважними державними
органами за свої неправомірні дії та понести за це адміністративні стягнення в
установленому законом порядку [56, с. 19].
Підхід

І. Слубського

має

нормативно-регулятивний

характер,

підкреслюючи, що адміністративна відповідальність є реакцією державних
органів на вчинене діяння, заборонене законом, яка полягає в осуді діяння, у
«негативній оцінці» учиненого. Негативна оцінка адміністративної провини –
самостійний захід впливу, реалізований компетентним (юрисдикційним)
органом.

Підставою

для

застосування

адміністративного

стягнення

є

відповідний правозастосовний акт. Останній є постановою, що негативно
оцінює поведінку винного та власне визнає його винним. Для пояснення та
розуміння адміністративної відповідальності ця ознака є також істотною.
Дослідник застерігає, що негативну оцінку під час притягнення винного
суб’єкта до адміністративної відповідальності не можна зводити до разового,
одноактного впливу. Певною мірою вона є перманентною, адже фіксується у
власне факті правопорушення, відображається в протоколі про адміністративне
правопорушення, висловлюється під час розгляду справи, підсумовується у
відповідній постанові [209, с. 281].
Не варто також зводити розуміння адміністративної відповідальності до
суто контролюючої діяльності держави. Адже така відповідальність є
результатом правової оцінки висновків або результатів контролю. Більше того,
вона не залежить від контрольних проваджень і такими провадженнями не
породжується. Вона, на відміну від дисциплінарної, є компетенцією інших за
правовою природою і статусом суб’єктів, а не тих, що здійснюють контрольні
(управлінські) функції. Відповідно, різною є й правова природа відносин, що

22
виникають: а) між суб’єктом та об’єктом контролю; б) між суб’єктом проступку
й носієм юрисдикційних повноважень [102, с. 88].
Найбільш повними та конкретизованими визначеннями адміністративної
відповідальності, на нашу думку, слід уважати ті, що враховують не лише
наявність особливого виду проступку – адміністративного, специфіку стягнень
і реакцію уповноваженого органу, а й порядок притягнення до відповідальності,
урегулювання нормами адміністративного права та ін. Серед таких дефініцій
особливо вирізняється позиція К.Л. Бугайчука, на думку якого адміністративна
відповідальність – це застосування до осіб, які вчинили адміністративні
проступки, адміністративних стягнень, що тягнуть для цих осіб обтяжливі
наслідки майнового, морального, особистісного чи іншого характеру і
накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами на
підставах і в порядку, установлених нормами адміністративного права [8,
с. 229].
До такого переліку нерідко додають ще одну ознаку адміністративної
відповідальності: вона реалізуються за умов неслужбової непідлеглості [10,
с. 434]. Дійсно, адміністративна відповідальність застосовується органом чи
посадовою особою, яким порушник не підпорядковується за родом своєї
діяльності. Ключовим моментом є те, що цей вид юридичної відповідальності
застосовується органами виконавчої влади і реалізується під час здійснення
ними функцій державного управління, причому порядок її реалізації
встановлюється

нормами

адміністративного

права

та

закріплюється

у

відповідних нормативно-правових актах.
Вивчення напрацювань науковців у цій сфері надає можливість
констатувати, що це поняття вчені розглядають як один з інститутів
адміністративного права; ефективний засіб запобігання правопорушень і
забезпечення правопорядку; форму забезпечення одного із заходів примусу
(стягнення); різновид юридичної (правової) відповідальності; певний стан
суспільних відносин, що виникає внаслідок порушення законодавства.
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Адміністративна

відповідальність

є

особливим

видом

юридичної

відповідальності, їй властиві всі ознаки останньої. Зазвичай правову
відповідальність пов’язують із застосуванням заходів державного примусу. Її
розглядають

як

передбачену

санкціями

правових

норм

реакцію

на

правопорушення, реалізацію, застосування й здійснення санкцій. Застосування
заходів юридичної відповідальності тягне для правопорушника обтяжливі
наслідки майнового, морального, особистісного чи іншого характеру. Водночас
правопорушник, як фізична, так і юридична особа, відповідає перед державою
за неправомірну поведінку.
У цьому сенсі адміністративній відповідальності властива низка
специфічних

рис,

що

відрізняють

її

від

інших

видів

юридичної

відповідальності. Так, вона настає зазвичай за особливий вид правопорушень –
адміністративні. В окремих випадках її заходи можуть застосовуватися також
під час звільнення від кримінальної відповідальності, тобто за діяння, що мають
ознаки злочинів, які не становлять значної суспільної небезпеки.
Адміністративна

відповідальність

виявляється

в

накладенні

на

порушників певних видів адміністративних стягнень, специфічних за змістом і
відмінних від заходів кримінального покарання, дисциплінарного впливу та
майнової відповідальності. Адміністративні стягнення накладаються багатьма
органами й посадовими особами, яким таке право надано законодавчими
актами. Їх повний перелік наведено в спеціальному розділі КУпАП.
Незважаючи на те, що в окремих випадках адміністративні стягнення
застосовуються районними (міськими) судами (суддями), адміністративна
відповідальність є позасудовим видом правової відповідальності. Між органами
(посадовими

особами),

що

накладають

адміністративні

стягнення,

та

правопорушниками відсутні службові відносини. Порядок притягнення до
адміністративної відповідальності особливий, він суттєво відрізняється від
кримінального й цивільного процесів і дисциплінарного провадження. Крім
цього,

адміністративну

відповідальність

урегульовано

нормами

адміністративного права, що містять вичерпні переліки адміністративних
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проступків,

адміністративних

стягнень

та

органів,

уповноважених

їх

застосовувати, детально регулюють цей вид провадження і в сукупності
становлять її нормативну основу [8, с. 228].
Аналізуючи адміністративну відповідальність як особливий різновид
юридичної відповідальності, А. Агапов виділяє в якості її характерних рис такі:
1) адміністративна відповідальність застосовується за правопорушення,
що не становлять високого ступеня суспільної небезпеки. Зважаючи на
зазначене, каральні санкції держави за такі протиправні діяння йменуються
адміністративними проступками (правопорушеннями). Водночас, на відміну від
таких проступків, злочин становить значно вищий ступінь небезпеки для
суспільних і приватноправових інтересів;
2) адміністративне

право

завжди

є

наслідком

протиправної

дії

(бездіяльності) юридичної або фізичної особи. Учасниками правовідносин у цій
сфері завжди є суб’єкти публічно-правової сфери (галузі загальнодержавних
інтересів). Ідеться про органи виконавчої влади й наділені її повноваженнями
посадові особи. Усі види правової відповідальності накладають органи
(посадові особи) держави. Водночас обов’язковим учасником адміністративних
правовідносин завжди є орган виконавчої влади або виконавчо-розпорядчий
орган місцевого самоврядування (муніципальний орган);
3) адміністративна відповідальність здебільшого наступає внаслідок
правопорушень

у

сфері

загальнодержавних,

а

не

приватноправових

інтересів [2, с. 10].
Уже найменші спроби аналізування доводять, що такий підхід вражає
дещо применшеним значенням категорії, що вивчається, у системі юридичної
відповідальності. Так, викликає сумнів положення щодо «невисокого» ступеня
небезпеки при тому, що здебільшого береться до уваги посягання на
загальнодержавні інтереси, що вже не може бути незатребуваним, адже безпека
держави передбачає національну, економічну, екологічну, інформаційну та ін.
Унаслідок цього адміністративні правопорушення в зазначених сферах,
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насамперед, посягають на публічно-правові інтереси держави, а отже,
завдавання збитків у них апріорі є небезпечним для безпеки загалом.
Натомість Ю. Дрозд, визнаючи пріоритетними карально-організаційні
риси адміністративної відповідальності, виокремлює такі її характерні ознаки:
– метою адміністративної відповідальності є покарання. Інші види
(засоби) адміністративного примусу мають за мету забезпечення юридичного
обов’язку, забезпечення матеріальних правовідносин (наприклад, заходи
процесуального примусу – привід, обшук) тощо;
– адміністративна відповідальність реалізується в межах охоронних
правовідносин, характерною особливістю яких є спеціальний суб’єктний склад
(компетентні державні органи й посадові особи);
– заходи адміністративної відповідальності здійснюються в особливій
процесуальній формі. Проведення таких заходів передбачає особливий порядок
порушення справ, провадження в справі, збирання доказів, строків розгляду
справ, процедури оскарження рішень суду тощо [72, с. 58–59].
Найбільш повною видається характеристика зазначеного поняття,
запропонована М. Лапіною, на думку якої поряд із загальними ознаками
юридичної

відповідальності

адміністративна

характеризується

такими

специфічними особливостями:
– підставою

адміністративної

відповідальності

є

адміністративне

правопорушення;
– суб’єктами

адміністративної відповідальності можуть бути фізичні

особи і юридичні особи;
– мірою адміністративної відповідальності є адміністративні покарання,
що застосовуються за здійснення адміністративних правопорушень;
– адміністративні покарання застосовує широке коло повноважних
органів і посадових осіб у судовому й позасудовому (адміністративному)
порядку;
– адміністративні

покарання

застосовують

відносно правопорушника, що не підпорядкований їм;

уповноважені

суб’єкти
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– застосування адміністративного покарання не тягне за собою судимість
і звільнення з роботи;
– заходи адміністративної відповідальності застосовують відповідно до
законодавства, що регламентує провадження в справах про адміністративні
правопорушення [127].
Як бачимо, науковець ураховує не лише підстави, заходи, порядок
притягнення, а й чітко визначає суб’єкти (фізичні та юридичні особи), наслідки
адміністративного покарання (не тягне судимості й звільнення з роботи) тощо.
Узагальнення зазначеного дає підстави констатувати, що специфічні риси
адміністративної відповідальності, що відрізняють її від інших видів юридичної
відповідальності, передбачають такі елементи:
– умова (йдеться про адміністративне правопорушення (проступок) як
підставу для її настання);
– специфіка реагування (безпосередня реакція відповідних органів на
правопорушення (проступок), що полягає в застосуванні відносно суб’єктів
адміністративних стягнень, а також факт осуду, негативної оцінки вчиненого);
– уповноважений орган, якому законодавством надано право притягувати
до адміністративної відповідальності;
– порядок

притягнення

до

відповідальності,

що

встановлений

законодавством і містить необхідні гарантії законності, реалізації права на
захист;
– керування нормами адміністративного права, що регулюють процес
притягнення до відповідальності (зокрема, вони передбачають перелік
адміністративних

порушень,

адміністративних

стягнень

та

органів,

уповноважених їх застосовувати тощо).
Зазначені особливості дають підстави стверджувати, що адміністративну
відповідальність не можна тлумачити однобічно, лише через обов’язки
правопорушника, каральні санкції, реакцію держави тощо. Вона є специфічною
сукупністю

суб’єктивних

прав

та

обов’язків

правопорушника,

дій

уповноваженого органу тощо. Тому, на нашу думку, варто погодитися з
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позицією К. Бєльського [26] щодо можливості формулювання поняття
адміністративної відповідальності лише на основі різноманітності визначень,
які доповнюватимуть, конкретизуватимуть і розкриватимуть одне одного.
Адже, з одного боку, це поняття становить об’єктивну категорію, що виражає
реакцію держави на адміністративне правопорушення, а з іншого –
суб’єктивно-особистісну категорію, що показує її як сукупність прав особи, яка
зазнає покарання.
Адміністративна відповідальність – явище складне, багатогранне, що
охоплює адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини,
норми, що містять адміністративні санкції, правопорушення з їх статистичними
елементами (об’єкт, об’єктивний бік, суб’єкт, суб’єктивний бік) діяльність
правозастосовних органів та їх посадових осіб тощо. Крім цього, окреслене
нами розуміння поняття адміністративної відповідальності можна застосувати
як до фізичних, так і юридичних осіб (залежно від суб’єкта відповідальності).
Варто зазначити, що чинне адміністративне законодавство не дає
узагальненого визначення суб’єкта адміністративного правопорушення, як це,
наприклад, зроблено в ст. 18 Кримінального кодексу України стосовно суб’єкта
злочину. Водночас, як завбачливо зазначає С. Омельянчик, для теорії та
методології адміністративного права визначення такого поняття є не менш
важливим, ніж «суб’єкт злочину»

для кримінального права. Суб’єкт

правопорушення входить до складу адміністративного проступку, без якого
неможливо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Тому
виправданою є позиція автора щодо необхідності подальшого законодавчого
закріплення такого поняття в теорії адміністративного права [161, с. 114].
Більше того, порушення юридичною особою встановленого порядку управління
та державної дисципліни може завдати значно більшої шкоди державі й
суспільству, ніж проступок окремої фізичної особи.
Так, на сьогодні в низці країн запроваджено інститут адміністративної
відповідальності юридичних осіб, зокрема в Німеччині, Італії та Португалії, у
праві європейських держав. Юридичну особу як суб’єкта адміністративної
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відповідальності законодавчо закріплено в Кодексах про адміністративні
правопорушення Російської Федерації, Білорусі, Азейбарджану, Казахстану,
Киргизстану та ін.
На теренах України аналіз відповідних статей КУпАП дає змогу дійти
висновку, що суб’єктом адміністративного правопорушення визнається осудна
фізична

особа,

яка

досягла

на

момент

учинення

адміністративного

правопорушення шістнадцятирічного віку.
На думку В.К. Колпакова, усі ознаки складу, що характеризують суб’єкта
можна поділити на дві групи: загальні та спеціальні (аналогічно до цього й
суб’єктів прийнято поділяти на загальні й спеціальні) [104, с. 278–279]. До
загальних ознак належать такі, що повинна мати будь-яка особа, на яку
накладається адміністративне стягнення. До них належать вік та осудність.
У КУпАП уживається лише термін «особа», тоді як «фізична особа» –
взагалі не зустрічається. З огляду на це, В. Колпаков небезпідставно зазначає,
що суб’єктом адміністративного правопорушення може бути як фізична, так і
юридична особа [103, с. 62]. Аналогічної позиції дотримується й видатний
теоретик

держави

правопорушення –

та
це

права
фізична

О. Скакун,
або

зазначаючи,

юридична

особа,

що

суб’єкт

що

вчинила

правопорушення і є деліктоздатною, тобто спроможна нести юридичну
відповідальність. При цьому деліктоздатність фізичної особи визначається
законом з урахуванням віку й психічних можливостей контролювати свою
поведінку волею та розумом (свідомістю) [27, с. 625].
На думку численних науковців, суб’єкт адміністративного права – це
фізична чи юридична особа, яка є носієм прав та обов’язків у сфері державного
управління,

передбачених

здатність реалізовувати

адміністративно-правовими

надані

права, а

також

нормами,

виконувати

та

має

покладені

обов’язки [7, с. 25].
Така позиція перегукується з висновками Д. Лук’янця, який визнає
юридичних осіб суб’єктами адміністративної відповідальності, виокремлюючи
такі особливості нормативної моделі їх адміністративної відповідальності:
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– відсутність у юридичних осіб власних психологічних характеристик;
– участь юридичних осіб у правовідносинах через уповноважених
представників;
– наявність у юридичних осіб внутрішньої організаційної структури;
– специфічні параметри оцінки діяльності юридичних осіб.
Водночас науковець обґрунтовує, що адміністративні стягнення як заходи
адміністративної відповідальності покладаються на фізичних осіб, а санкції, що
застосовуються в адміністративному порядку, – на юридичних осіб [133, с. 20–22].
Серед досліджень вітчизняних учених-адміністративістів наявна також
позиція, згідно з якою суб’єкти адміністративного права слід класифікувати за
двома групами, розділивши на індивідуальні та колективні. Так, С. Ківалов і
Л. Біла відносять до останніх: органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян. При
цьому вони акцентують увагу на тому, що підприємства, установи й організації
посідають особливе місце в системі суб’єктів адміністративного права, оскільки
через їх діяльність держава здійснює свої функції та реалізовує завдання [91,
с. 18–24].
Така позиція не викликає сумнівів, особливо якщо враховувати, що за
межами

КУпАП

діє

досить

велика

група

норм,

що

передбачають

відповідальність юридичних осіб за вчинення протиправних діянь. Водночас,
хоча відповідальність за них і не названа адміністративною, вони мають їх
найважливіші ознаки.
Юридичні особи є суб’єктами правових відносин майже в усіх галузях
права. Виняток становлять лише ті сфери, де це неможливо, з огляду на
природу власне відносин (наприклад, у кримінальному, сімейному праві та
деяких інших). Перебуваючи в правових відносах, юридичні особи, як і фізичні,
своїми діями можуть реалізовувати властиві їм права та виконувати обов’язки,
тобто здійснювати правомірну поведінку, але можуть і порушувати їх, тобто
здійснювати неправомірну поведінку. За певні прояви неправомірної поведінки
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законодавством передбачено притягнення порушника, тобто юридичну особу,
до правової відповідальності.
Явною ознакою адміністративної відповідальності юридичних осіб є
норми, передбачені численними нормативно-правовими актами України. Так,
наприклад, Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від
7 червня 1996 р., що змістом глави 5 чітко визначає відповідальність суб’єктів
господарювання (юридичних осіб) за недобросовісну конкуренцію (накладення
штрафу,

відшкодування

шкоди,

вилучення

товарів

із

неправомірно

використаним позначенням і копій виробів іншого суб’єкта господарювання,
спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей); Закон України
«Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення
законодавства про ветеринарну медицину» від 5 грудня 1996 р., що передбачає
перелік допущених порушень та відповідний розмір штрафу; Закон України
«Про виключну (морську) економічну зону України» від 16 травня 1995 р., який
визначає відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську)
економічну зону України (установлює розмір штрафу, відшкодування шкоди
тощо).
Заслуговує на увагу позиція А. Агапова, який розглядає фізичні та
юридичні

особи

фактично

як

рівноправні

суб’єкти

адміністративної

відповідальності. Зокрема, він зазначає, що суб’єкт адміністративної провини –
фізична або юридична особа, винною дією (бездіяльністю) якої заподіяно
шкоду потерпілому або загальнодержавним інтересам [2, с. 37]. Подібну
позицію обстоює і С. Гончарук, стверджуючи, що юридичні особи цілком
можуть бути суб’єктами адміністративної відповідальності нарівні з фізичними
особами – у такій ролі ці юридичні особи виступають як різні організації
незалежно від форм власності, що підлягають адміністративній юрисдикції
України [56, с. 40]. Думку щодо можливості трактування юридичних осіб як
суб’єктів

адміністративної відповідальності поділяють також В. Колпаков,

В. Авер’янов, Ю. Битяк, І. Голосніченко, А. Комзюк та ін.
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Водночас окремі науковці негативно ставляться до ідеї юридичної
відповідальності юридичних осіб, висловлюючи думку, що визначення
юридичних

осіб

суб’єктами

адміністративної

відповідальності

руйнує

цілісність інституту адміністративної відповідальності [212, с. 51].
Слід

зазначити,

що

суперечки

та

дискусії

щодо

суб’єктів

адміністративної відповідальності змусили законодавця останнім часом при
внесенні змін до чинного законодавства більш чітко визначити суб’єктів
відповідальності та конкретизувати цих осіб. Наприклад, ст. 26 Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
страхування» від 8 липня 2010 р. встановлено, що посадові особи платників
єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність за: порушення порядку
нарахування, обчислення й строків сплати єдиного внеску; накладення,
несвоєчасне подання, подання не за встановленою формулою звітності щодо
єдиного внеску; подання передбачених відомостей, що використовуються в
Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених цим Законом. У
«Прикінцевих та перехідних положеннях» цього Закону передбачено внесення
змін до ст. 165-1, 165-3, 165-4, 165-5 КУпАП, у диспозиціях яких законодавець
уточнює суб’єкт відповідальності, а саме: порушення посадовими особами
підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують
найману працю, законодавства про загальнообов’язкове державне страхування.
Аналогічне уточнення суб’єкта адміністративної відповідальності законодавець
робить у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про
захист персональних даних» від 2 червня 2011 р., де в санкціях ст. 188-39 і
ст. 188-40, доповнених до КУпАП, установлює, що накладення штрафу
здійснюється на громадян та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.
У законах України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 р. та
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсойдерської
інформації» від 22 квітня 2011 р. у статтях про доповнення КУпАП та внесення
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змін до статей КУпАП з метою конкретизації суб’єкта відповідальності
законодавець робить перелік суб’єктів у спеціально призначених примітках до
статей. У всіх цих випадках законодавець установлює, що суб’єктом є лише
фізична особа [63, с. 127].
Аналіз наявних підходів дає змогу стверджувати, що юридичні особи,
цілком можна вважати суб’єктами адміністративного права, про що детальніше
йтиметься в третьому розділі дисертації. Однозначно не викликає сумнівів те,
що закріплення на законодавчому рівні у КУпАП підстав визнання юридичної
особи суб’єктом адміністративного проступку остаточно поставить крапку в
наявній науковій дискусії.
Отже, аналіз існуючих концепцій переконує, що адміністративну
відповідальність як фізичних, так і юридичних осіб не слід розуміти однобічно,
наприклад, переважно через каральні санкції, підстави, реакцію держави,
специфіку дій уповноважених осіб тощо. Зазначений інститут права є
специфічною комплексною складовою системи юридичної відповідальності.
Вона передбачає низку суб’єктивних та об’єктивних ознак, що в сукупності
дають змогу усвідомити це поняття як пріоритетний засіб охорони й захисту
суспільних відносин.

1.2. Адміністративно-правовий статус фізичних та юридичних осіб
країн Європейського Союзу як передумова законодавчого регулювання їх
адміністративної відповідальності

Розглядаючи

особливості

правового

статусу

як

передумови

законодавчого регулювання адміністративної відповідальності фізичних та
юридичних осіб країн ЄС в Україні, слід обов’язково враховувати, що
нормативне забезпечення зазначеної галузі не є сталим, а змінюється
відповідно до конкретних правових запитів певного етапу суспільного
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розвитку, більше того, – здатні самі активно на них впливати, визначаючи
стратегії подальшого розвитку.
Так, Д. Керімов небезпідставно переконує, що «норми права, узяті в їх
сукупності, не пасивно фіксують реальні процеси життя людей і суспільства, а
охоплюючи їх закономірності, активно впливають на це життя, беруть участь у
його перетворенні. Ми не повинні розглядати право у вигляді пасивного
реєстратора дійсності, оскільки воно активно бере участь у її перетворенні,
оскільки є в руках суспільства могутнім засобом його поступу на шляху
соціального прогресу» [88, с. 257–258].
Розкриваючи зазначене питання, слід обов’язково враховувати, що
адміністративна відповідальність напряму пов’язана з реалізацією публічних
інтересів, що, на думку сучасних учених-адміністративістів, установлюються й
реалізуються в адміністративному праві за допомогою таких правових засобів,
як: 1) правова регламентація публічного інтересу, установлення його ознак,
сутності й видів; 2) нормативна фіксація необхідності визнання пріоритету
публічних

інтересів,

їх

повсюдного,

обов’язкового

й

безпосереднього

дотримання й установлення форм і видів правового захисту публічних
інтересів; 3) визначення заходів юридичної відповідальності за порушення
публічних інтересів. Отже, адміністративно-правовому регулюванню підлягає
значна сфера публічних інтересів. Більше того, суб’єкти адміністративного
права покликані неухильно дотримувати адміністративно-правових норм, що
визначають необхідність дотримання суспільних інтересів і різні види, що
встановлюють при їхньому порушенні, правової відповідальності [49, с. 78].
Така позиція підтверджує, що адміністративна відповідальність іноземних
фізичних та юридичних осіб є складним і комплексним явищем, чим і
пояснюється строкатість і суперечливість його нормативного забезпечення та
законодавчого врегулювання в Україні.
Проблема

поглиблюється

й

тим,

що

чинне

законодавство

про

адміністративні правопорушення досить значне за обсягом і дуже нестабільне.
Скажімо, КУпАП – один із нормативних актів, до яких найчастіше вносяться

34
зміни та доповнення. Особливо жваво положення КУпАП почали змінювати
після набуття незалежності українською державою. Усе це призводить до
певних труднощів під час застосування адміністративно-правових норм,
негативно позначається на діяльності адміністративно-юрисдикційних органів,
забезпеченні законності застосування заходів відповідальності за вчинені
правопорушення.
Отже,

вищезазначене

нормативно-правового

ще

раз

підтверджує

регулювання

динамічний

функціонування

характер
інституту

адміністративної відповідальності цієї категорії осіб, і логічно вимагає
першочергового

аналізу

їх

правового

статусу

як

базисної

складової

проблематики нашого дослідження. Окрім поняття правового статусу, варто
розглянути й змістове наповнення категорій, що напряму пов’язані з ним,
зокрема

«правосуб’єктність»,

«правоздатність»,

«дієздатність»,

«деліктоздатність».
Класична адміністративна наукова думка підтверджує, що поняття
«правовий статус» є одним із найбільш змістовних у юридичній науці, адже
включає в себе в якості складових низку інших самостійних правових категорій
– громадянство, правоздатність, сукупність передбачених законом прав та
обов’язків, принципи правового статусу, гарантії [45; 141]. Саме цим і
виправдовується відсутність загальноприйнятого розуміння правового статусу.
Аналіз

юридичної

літератури

свідчить

про

неоднозначне

тлумачення

зазначеного поняття як категорії, що характеризує правові можливості
громадянина в соціумі.
Специфіка категорії правового статусу, його змісту й структури, завжди
була

пріоритетною

темою

досліджень

учених

та

практиків

сфери

юриспруденції. У наукових джерелах виокремлено декілька підходів до
визначення змісту зазначеної категорії.
Деякі вчені самостійними елементами правового статусу особи називають
громадянство, загальну правоздатність, гарантії, законні інтереси та юридичну
відповідальність, інші – навпаки, деякі із зазначених вище елементів уважають
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або

передумовою

(громадянство,

правоздатність),

або

другорядними

елементами статусу (юридична відповідальність, законні інтереси), або такими,
що виходять за межі правового статусу (гарантії). Серед елементів цієї категорії
називають

також

правові

норми,

що

закріплюють

статус

особи,

правосуб’єктність, правові принципи та правовідносини статусного типу [78].
Водночас у юриспруденції існує стадійна теорія функціонування
суб’єктивного права, у межах якої правовий статус учені тлумачать як одну зі
стадій розвитку цього права. Так, наприклад, на думку Ц. Ямпольської, яка й
власне обґрунтувала цю концепцію, правовий статус становить окрему стадію
розвитку конкретного суб’єктивного права громадянина, яке загалом у своєму
розвитку передбачає три стадії:
1) стадію правоздатності – потенційного стану суб’єктивного права;
2) стадію виникнення суб’єктивного права як такого – правового статусу;
3) стадію реалізації суб’єктивного права – стадію домагання [237, с. 32–33].
Чимало вчених – прибічників цієї концепції правовий статус розуміють
дещо в іншому аспекті. Так, В. Кучинський визначає статус як сукупність
закріплених у нормах права чітко визначених прав та обов’язків, що
встановлюють загальні для всіх межі можливої та належної поведінки, які є
потенційним станом суб’єктивних прав і обов’язків. Дослідник переконаний, що
«у межах, установлених правами й обов’язками, що є елементами правового
статусу, конкретна особа може набути відповідних суб’єктивних прав та
обов’язків, але для цього потрібна певна життєва ситуація, а зацікавлена особа
повинна мати правоздатність» [124, с. 45]. Таку думку здебільшого поділяє
М. Строгович, який визначає правовий статус як сукупність притаманних особі
прав і покладених на неї обов’язків, включаючи в зміст правового статусу в якості
його елементів також правоздатність і правосуб’єктність особи [218, с. 176].
Таким чином, у зазначеній концепції правовий статус розглядають як
певну стадію розвитку суб’єктивного права, якій властиві рівні можливості
громадян і поєднання в собі сукупності прав та обов’язків, передбачених
законодавством.
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Існує чимало концепцій, згідно з якими правовий статус визначається як
комплексна

категорія,

що

охоплює

різноманітні

юридичні

елементи.

Найпоширенішим є визначення правового статусу як системи законодавчо
встановлених і гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів та
обов’язків особи. З огляду на це, правовий статус постає засобом нормативного
закріплення головних принципів взаємодії особи та держави, системою зразків
поведінки суб’єктів, що перебувають під захистом держави.
Таким чином, правовий статус характеризує становище особи у
взаємовідносинах із суспільством і державою. Це – самостійна юридична
категорія, якій властива низка взаємопов’язаних між собою специфічних ознак,
до яких О. Зайчук та Н. Оніщенко відносять такі:
1) правовий статус має універсальний характер, оскільки поширюється на
всіх суб’єктів;
2) відображає індивідуальні особливості людини та її реальне ставлення в
системі суспільних відносин;
3) права та свободи, що становлять основу статусу, не можуть
реалізуватись без інших його компонентів – обов’язків і відповідальності;
4) ця категорія забезпечує системність прав, свобод та обов’язків [78].
Схожий комплексний підхід обстоює А. Міцкевич, який розкриває зміст
правового статусу чи правосуб’єктності через комплекс прав та обов’язків:
«…кожен суб’єкт права внаслідок дії власне закону або, як часто зазначають, –
«безпосередньо із закону», тобто незалежно від участі в тих чи інших
правовідносинах, наділений певним комплексом прав та обов’язків» [147, с. 12].
Натомість І. Левченко та С. Облієнко під час вивчення природи
правового статусу надають особливого значення саме обов’язкам. Адже, на їх
думку, юридичні обов’язки особи закріплюють вид і міру належної поведінки.
Необхідно відзначити, що багато вчених-юристів останнім часом однією з форм
реалізації права стали вважати його використання, дотримання правових
заборон, виконання юридичних обов’язків. Цей процес, як уважається, протікає
в різних формах: «а) здатності особистості фактично нести покладені на неї
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обов’язки;

б) дотриманні

заборон,

передбачених

правовими

нормами;

в) сумлінному виконанні обов’язків» [128, с. 49].
Складність категорії правового статусу підтверджує наявність численних
визначень, що мають, відповідно, певну градацію за складністю та
змістовністю. Зокрема, серед авторів найбільш ґрунтовних тлумачень цього
феномена – М. Матузов. Він доводить, що поняття правового статусу є досить
широким, адже включає такі складові, як: правоздатність, права й обов’язки
(конституційні), що не є елементами конкретних правовідносин [141, с. 189–
197].
Більш широко визначає цю категорію Л. Воєводін, який, окрім концептів
«громадянство», «правоздатність», передбачає в ній усі права й обов’язки, що
походять від норм будь-якої з правничих галузей. Крім цього, дають змогу
розкрити категорію правового статусу також його принципи та гарантії. На
думку науковця, головна роль у структурі правового статусу належить саме
правам та обов’язкам, адже юридичне становище особи в суспільстві та державі
усвідомлюється як правове утворення, що складається або із суто з прав і
свобод, або переважно з головних прав і обов’язків, а також їх гарантій [46,
с. 31].
Окремі автори визначають зміст правового статусу через суб’єктивні
права й обов’язки, притаманні громадянам як учасникам конкретних
правовідносин. Наприклад, О. Бєлгородська стверджує, що крім загального
правового статусу, який передбачає правоздатність і дієздатність, існує статус
окремого громадянина [25].
Отже, вищевикладене дає змогу стверджувати, що правовий статус
громадянина як комплексне поняття тлумачиться в наукових джерелах досить
строкато. У межах численних концепцій учені визначають таку категорію з
позицій дієздатності, правоздатності, правосуб’єктності, конституційних прав та
обов’язків та ін. Водночас варто враховувати, що намагання тлумачити це
поняття крізь призму феномена правосуб’єктності є досить суперечливим, адже
структура останньої передбачає правоздатність, дієздатність і деліктоздатність.
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Незважаючи

на

значну

кількість

окреслених

теорій,

сутнісною

характеристикою правового статусу, безперечно, є те, що він визначає певні
поведінкові стандарти, спрямовані на взаємодію держави та громадянина.
Зазначена категорія зрештою усвідомлюється як юридично закріплене
становище особи, як фізичної, так і юридичної, що виражається в системі
правосуб’єктності, правоздатності дієздатності, деліктоздатності та інших
елементів, які дають змогу їй брати участь у правовідносинах і реалізовувати
власні інтереси. Правовим статусом наділені всі учасники суспільних відносин
незалежно

від

приналежності,

порядку

створення,

їх

функцій,

підпорядкованості тощо з моменту долучення до будь-яких суспільних
відносин.
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на
території України, визначено ст. 26, 33 Конституції України. У межах зазначених
конституційних положень було прийнято закони України «Про правовий статус
іноземців», «Про біженців», «Про державний кордон України», Порядок
продовження строку перебування та продовження або скорочення строку
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території
України, затверджений постановою КМУ від 15 лютого 2012 р. № 150, Указ
Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на
свободу пересування і вільний вибір місця проживання» від 15 червня 2001 р.
№ 45/2001 та низку інших нормативно-правових актів [97, с. 36].
Відповідно до чинного законодавства, іноземні особи користуються
тими самими правами й на них покладаються ті самі обов’язки, що й на
громадян України. Зокрема, ст. 26 Конституції України передбачено, що
іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних
підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі
самі обов’язки, як і громадяни України [114]. Проте їх правосуб’єктність
помітно різниться, оскільки громадянство є найважливішою складовою
адміністративно-правового статусу особи, що загалом спроможний визначати
обсяг прав та обов’язків.
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Дійсно, з одного боку, іноземні фізичні особи незалежно від
походження, расової та національної приналежності, соціального й майнового
становища, статі, ставлення до релігії, роду та характеру діяльності, інших
обставин є рівними перед Конституцією і законами України. Водночас, як
зауважує О. Небрат, адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без
громадянства більш вузький, ніж статус, правосуб’єктність громадян України,
оскільки для іноземців та апатридів установлюються деякі обмеження,
обумовлені державною безпекою України й особливостями взаємовідносин
нашої держави з іншими країнами. Так, наприклад, для іноземців установлено
обмеження, що стосуються реалізації права на працю: вони не можуть бути
обраними до органів державної влади, призначені на деякі посади. На них не
може бути покладено обов’язок несення військової служби. Крім того,
обмеження адміністративної правосуб’єктності іноземців може бути викликано
запровадженням конкретною іноземною державою обмежень прав і свобод для
громадян України. У цьому разі для громадян іноземної держави, яка
запровадила такі обмеження, Кабінет Міністрів України своєю постановою
може передбачити такі ж обмеження [8, с. 101–102].
Здійснений аналіз поняття правового статусу дає змогу визначити
категорію

адміністративно-правового

статусу

іноземних

фізичних

та

юридичних осіб.
У юридичній науці загальноприйнятим є визначення адміністративноправового статусу як частини загальноправового статусу, з огляду на що йому
властиві всі ознаки останнього. Водночас адміністративно-правовий статус
громадян має низку специфічних ознак, що відрізняють його від інших
різновидів правового статусу [8, с. 96]. Обсяг і характер адміністративної
правосуб’єктності іноземних фізичних та юридичних осіб власне і визначають
їх адміністративно-правовий статус.
У процесі регулювання правовідносин головним чинником, що
зумовлює виникнення правосуб’єктності громадян, є застосування правових
норм. Цілком погоджуємося із загальноприйнятою думкою про те, що
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потенційно

правосуб’єктність

як

категорія

містить

три

складових:

правоздатність, дієздатність і деліктоздатність. Для доведення цієї позиції
розглянемо існуючі в науці думки щодо цього питання.
На сьогодні в навчальній і науковій літературі однозначної думки щодо
змісту поняття правосуб’єктності немає, свідченням чому є існування
численних концепцій. Так, якщо одні вчені обґрунтовують правосуб’єктність як
об’єктивно необхідну категорію, зумовлену соціально-економічним устроєм
суспільства, розуміють її як суб’єкт прав та обов’язків з урахуванням інтересів
усіх спільних цінностей і спеціальних передумов [38, с. 18], то інші дають
соціально-економічне обґрунтування правосуб’єктності з огляду на те, що
особа як учасник будь-яких суспільних відносин, урегульованих нормами
права, повинна бути наділена правами й обов’язками (об’єктивне право
забезпечує особу мірою можливої вільної поведінки для повноцінного
функціонування громадянських відносин) [211, с. 8]. Крім цього, окремі
науковці зміст правосуб’єктності розкривають через соціальну волю й
обов’язок особи перед суспільством (аналізовані воля та обов’язок – це не
природна свобода й необхідність, а соціальне явище, що набуває відповідної
форми у вигляді єдності юридичних здібностей мати, реалізовувати,
розпоряджатися власними правами й обов’язками) [117, с. 9].
А. Міцкевичем

правосуб’єктність

усвідомлюється

як

сукупність

загальних прав і обов’язків (правоздатність), а також певних за змістом прав і
обов’язків, що безпосередньо випливають із дії законів [147, с. 15]. Отже, тут
правоздатність – не здатність мати права й обов’язки, а сукупність певних
«загальних» прав та обов’язків. При цьому детальний аналіз праць автора
наводять на дещо суперечливі висновки: з одного боку, правоздатність постає як
рівнозначна

відносно

правосуб’єктності,

а

з

іншого

–

правоздатність

усвідомлюється як частина, елемент правосуб’єктності. Водночас, з одного боку,
до правосуб’єктність містить лише здатність мати права й обов’язки, а з іншого –
передбачає разом із «загальними правами» також і права «певного змісту».
З огляду на наявність спільних ознак, низка науковців, вивчаючи
проблематику правосуб’єктності та правоздатності, робить припущення щодо
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їх ідентичності. А. Венедіктов, наприклад, розглядає правосуб’єктність і
правоздатність як ідентичні поняття, зазначаючи, що держава наділяє осіб
«правоздатністю або, що є тим самим, правосуб’єктністю, тобто здатністю мати
права й обов’язки» [40, с. 65].
Значну увагу вивченню поняття правосуб’єктності приділив С. Братусь.
Згодом трактування зазначеного поняття, запропоноване цим ученим, дещо
трансформувалося, проте головна думка його міркувань лишилася незмінною.
Якщо в ранніх роботах правосуб’єктність ототожнювалася з правоздатністю [34;
89, с. 85], то в пізніших – таке поняття розглядалося як тотожне терміну «суб’єкт
права», лише складові цього терміна, на думку автора, помінялися місцями. B
одних випадках достатньо володіти лише правоздатністю для виникнення й
нормального здійснення правосуб’єктності, у такому разі відсутня дієздатність
доповнюється діями іншої особи (щодо фізичних осіб). B інших випадках,
правосуб’єктність виникає лише за наявності право- та дієздатності (щодо
юридичних). Поняття правосуб’єктності зрештою визначалося як визнана
здатність особи мати права й обов’язки. Подібний підхід спостерігаємо і в таких
учених, як М. Александрова [13], Ю. Толстой [224], Д. Чечот [235].
Відповідно до іншої наукової концепції, яку поділяють С. Алексєєв,
Д. Бахрах, Ю. Мигачев, Д. Овсянко, Л. Попов, Ю. Старилов, С. Тихомиров [14;
23; 144; 156] та багато інших учених, правосуб’єктність усвідомлюється як
узагальнююче

поняття,

складовими

якого

є

нетотожні

категорії

«правоздатність» і «дієздатність».
О. Іоффе переконує, що обидві зазначені категорії становлять прояв
правосуб’єктності

[82,

с. 126].

Водночас

науковець

застерігає

щодо

неможливості розгляду правосуб’єктності та правоздатності як ідентичних
понять. Якщо зі змісту правосуб’єктності виключити дієздатність, то, на думку
науковця, довелося б відмовити в цивільній правосуб’єктності малолітнім і
душевнохворим [82, с. 125].
Учений-правознавець А. Пергамент, констатуючи нетотожність понять
«правосуб’єктність» та «правоздатність», зауважує, що зміст першого з них
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можна розкрити через категорії правоздатності (відображає його статику) та
дієздатності (відображає як статику, так і динаміку) [167]. Досліджуючи
правосуб’єктність як особливу характеристику права, М. Вітрук також
обґрунтовує власну позицію щодо наявності правоздатності й дієздатності в
змісті поняття правосуб’єктності [43, с. 6].
Результати наукових розвідок сучасних науковців дають змогу
розглядати категорію правосуб’єктності як комплексне явище. Воно є
складним, адже поєднує в собі дієздатність і правоздатність. Проте,
застосовуючи такий підхід, Я. Веберс зауважує, що варто було б взагалі
уникати вживання такого комплексного поняття, як правосуб’єктність, зміст
якого цілком може бути відображено в межах законодавчо закріплених
категорій «правоздатність» і «дієздатність» [38, с. 23].
Під

час

аналізу

наведених

тверджень

можна

констатувати

неоднозначність у визначенні правосуб’єктності. На думку теоретиків, з одного
боку, вона є абстрактною здатністю бути суб’єктом права, тоді як дієздатність –
реальною здатністю володіти таким правом. З іншого боку, учені більш
ґрунтовно розмежовують здатність в якості суб’єкта правовідносин мати права
й бути наділеним обов’язками (правоздатністю) та здатність до самостійної їх
реалізації шляхом здійснення юридично значимих дій, здатність набувати,
створювати нові права й обов’язки (дієздатність).
Визначаючи

поняття

«адміністративна

правосуб’єктність»,

слід

ґрунтуватися на формулюваннях понять «правоздатність» і «дієздатність» у
цивільному законодавстві України [233]. Адміністративна правоздатність і
дієздатність пов’язана із загальною цивільною правосуб’єктністю, яка
притаманна фізичним та юридичним особам в Україні.
З

метою

більш

детального

вивчення

змісту

адміністративної

правоздатності варто зазначити, що будь-який громадянин для того, щоб стати
учасником адміністративно-правових відносин, повинен мати адміністративну
правоздатність, тобто бути наділений «реальною можливістю мати суб’єктивні
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права й виконувати юридичні обов’язки, передбачені адміністративноправовою нормою» [4, с. 106].
Більшість представників науки адміністративного права визначають
поняття адміністративної правоздатності як здатність мати права й обов’язки,
передбачені нормами адміністративного права [9, с. 187; 24, с. 30]. При цьому
адміністративно-правового значення поняття правоздатності набуває завдяки
посиланню на управлінський [106, с. 113; 116, с. 84–85] або адміністративний [9,
с. 187] характер прав та обов’язків. У світлі проблематики нашого дослідження
першочергово надаватимемо перевагу саме останньому (адміністративному).
Звісно,

концепції

щодо

управлінського

характеру

адміністративної

правоздатності цілком мають право на існування, проте слід ураховувати, що
управління є лише однією з форм реалізації адміністративних відносин.
Громадянин України набуває адміністративну правоздатність ще від
народження і триває вона протягом усього життя. Водночас адміністративна
правоздатність громадян може різнитися. Вона залежить від віку, статі, стану
здоров’я, освіти, національності й інших демографічних факторів. У процесі
життя фізичної особи змінюється і її правоздатність: людина набуває нових
прав, обов’язків.
Слід ураховувати, що правозданість іноземних громадян схожа на
правоздатність осіб без громадянства, які перебувають на території України.
Різняться

вони

тим,

що

іноземні

громадяни

мають

дотримуватися

правопорядку, встановленого не лише в країні перебування, а й у власній
державі. Водночас особи без громадянства мають правовий зв’язок із
державою, на території якої вони проживають та яка власне і визначає їх
адміністративну правоздатність.
Правовий обов’язок особи без громадянства встановлюється в межах
держави, у якій вона на цей час проживає. Водночас існує проблемне питання
щодо визнавання в державі, у якій тепер перебуває іноземець, його прав та
обов’язків, які він мав у державі попереднього місця проживання. Зазначена
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правоздатність набувається ними не автоматично, а в межах законодавчого
поля цієї країни чи відповідних міжнародних нормативно-правових актів.
Закон

України

«Про

правовий

статус

іноземців

та

осіб

без

громадянства» [195] передбачає три категорії іноземців, що перебувають на
території нашої країни:
– іноземці, які постійно проживають в Україні (тобто ті, що отримали
посвідку на постійне проживання, якщо інше не встановлено);
– іноземці, які тимчасово перебувають на території України (перебувають
на території Україні протягом дії візи або на період, установлений
законодавством чи міжнародним договором України, або якщо строк їх
перебування на території України продовжено в установленому порядку);
– іноземці, які тимчасово проживають в Україні (ті, що отримали
посвідку на тимчасове проживання, якщо інше не встановлено законом).
Беручи до уваги час перебування на території України, О. Небрат групує
зазначені категорії осіб таким чином:
– особи, які постійно проживають на території України;
– особи, котрі проживають тимчасово;
– особи, які слідують через територію України транзитом [8, с. 103].
Адміністративна правоздатність іноземних громадян, що постійно
проживають на території нашої держави, виникає й припиняється як у громадян
України, тобто з моменту народження й до кінця життя. Дещо інше становище
спостерігається в іноземних громадян, які тимчасово перебувають і тимчасово
проживають на території України.
Правоздатність іноземців, які тимчасово перебувають на території
України, обумовлюється цілями їх в’їзду, тобто обмежується категорією візи. В
окремих сферах діяльності (інвестиційній, зовнішньоторговельній, торговому
мореплавстві) на основі міжнародних угод до прав та обов’язків іноземців
застосовується переважно не національний режим, а режим найбільшого
сприяння [47].
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Слід зазначити, що в Законі України «Про міжнародне приватне право»
від 23 червня 2005 р. № 2709 передбачено колізійну норму, згідно з якою
виникнення й припинення правоздатності фізичної особи визначається за її
особистим законом (ч. 2 ст. 16). Так, особистим законом фізичної особи
вважається право держави, громадянином якої вона є; якщо фізична особа є
громадянином двох або більше держав, її особистим законом вважається право
тієї з держав, з якою особа має найбільш тісний зв’язок, зокрема, має місце
проживання або займається основною діяльністю; особистим законом особи без
громадянства вважається

право держави, у якій ця особа має місце

проживання, а за його відсутності – місце перебування; особистим законом
біженця вважається право держави, у якій він має місце перебування [194].
На сьогодні питання щодо адміністративної правоздатності зазначеної
категорії громадян є недостатньо вивченим. Одні науковці розглядають
виникнення цієї правоздатності в іноземних громадян і осіб без громадянства з
моменту їх прибуття на територію України, і припиняється з виїздом в іншу
країну, інші стверджують, що така правоздатність виникає після одержання
дозволу на в’їзд в Україну й оформлення відповідних документів. З огляду на те,
що в цих осіб ще до в’їзду на територію нашої держави вже виникає обмежена
адміністративна правоздатність (право на безперешкодне перетинання кордону
України, провезення особистих речей тощо), нам цілком імпонує друга позиція
щодо адміністративної правоздатності іноземних громадян.
Аналіз законодавчого забезпечення регулювання сфери адміністративних
правовідносин показує, що правоздатність зазначеної категорії осіб за своїм
обсягом загалом відповідає правоздатності громадян України. Низкою
спеціальних нормативних документів, серед яких закони України «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р.;
«Про імміграцію» від 7 червня 2001 р.; «Про біженців» від 21 червня 2001 p.;
Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
29 грудня

1995 p.;

Порядок

оформлення

іноземцями

та

особами

без
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громадянства

дозволу

на

працевлаштування

в

Україні,

затверджений

постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. та ін.,
передбачено, що права й свободи, встановлені для громадян України,
рівнозначно стосуються також іноземних громадян.
Так, чинне законодавство спеціально регламентує право іноземців на
інвестиційну, підприємницьку, трудову діяльність, на освіту, житло, охорону
здоров’я, соціальний захист, користування досягненнями культури, участь в
об’єднаннях громадян, свободу совісті, шлюбні та сімейні відносини, майнові й
особисті немайнові права. Таким чином, представники країн ЄС загалом мають
ті самі права і свободи та виконують ті самі обов’язки, що й громадяни
України, якщо інше не передбачено Конституцією, законами, а також
міжнародними договорами України.
Проте слід зазначити, що водночас адміністративна правоздатність
іноземців вужча за правоздатність громадян України. Так, для них установлено
обмеження щодо реалізації права на працю, вони не можуть обиратися до
державних органів, призначатися на певні посади. На них не покладається
обов’язок несення військової служби. Крім цього, обмеження адміністративної
правоздатності іноземців може бути зумовлене введенням відповідною
державою обмеження прав і свобод для громадян України. Зокрема, якщо
іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації прав і свобод
громадян України, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо
встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод громадян цієї
держави на території України. Це рішення набирає чинності після його
опублікування. Воно може бути скасовано, якщо відпадуть підстави, за яких
воно було прийнято.
Звісно, іноземці у межах власного вітчизняного права своєї країни мають
певну правоздатність. Водночас, перебуваючи в іншій державі, вони не можуть
сповна брати до уваги правочинність, якою наділені в їх державі. З огляду на
це, обсяг прав, яких вони набувають в «іншій» державі, може бути значно
більшим, ніж у їх «власній» [68, с. 192]. Таким чином, під час відвідування
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іноземними

громадянами

нашої

держави

не

завжди

обмежується

їх

адміністративна правоздатність. Так, навпаки, – її може бути розширено в
межах прав і обов’язків, наданих власною державою.
Аналіз адміністративно-правових відносин у зазначеній сфері дає змогу
стверджувати, що передумовою реалізації адміністративної правоздатності
іноземців, як власне і їх прав та обов’язків, є адміністративна дієздатність.
Остання, у свою чергу, ґрунтується на їх адміністративній правоздатності.
Головним критерієм, що визначає, хто має дієздатність і хто нею не
володіє, є об’єктивні дані про здатність особи свідомо оцінювати значення й
наслідок своїх учинків (вік, стан здоров’я).
Характеризуючи

адміністративну

дієздатність

зазначених

осіб

як

суб’єктів адміністративної відповідальності, варто звернути увагу на те, що в
українському законодавстві чітко й однозначно не визначений момент її
виникнення. Адміністративна правоздатність іноземців зазвичай передує
виникненню адміністративної дієздатності. Остання є первинною стосовно
інших видів дієздатності та в кожній зі сфер виявляється по-різному.
Наприклад, для одержання посвідки на проживання іноземному громадянинові
потрібно досягнути 18-літнього віку [195].
Особливою специфічністю вирізняється адміністративна правоздатність
наявних в Україні іноземних

юридичних осіб – представників країн ЄС.

Дискусію щодо природи цього явища розгорнуто в наукових дослідженнях
низки вчених, серед яких М. Агарков, який запропонував теорію динамічної
правоздатності, та С. Братусь, котрий на противагу динамічній висунув ідею
статичної правоздатності [3, с. 70–73; 33, с. 31].
Крім С. Братуся, теорію динамічної правоздатності критично оцінили
також Я. Веберс, А. Венедиктов, О. Красавчіков, Ю. Толстий та інші науковці
[38, с. 44; 41, с. 19; 118, с. 21; 224, с. 12].
Відповідно до п. 4 ст. 91 Цивільного кодексу України, цивільна
правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється
з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення [233].
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Отже, моментом створення вважається момент її державної реєстрації (п. 4
ст. 87 Цивільного кодексу України). Моментом завершення ліквідації й
припинення її існування вважається внесення запису про це до єдиного
державного реєстру (п. 2 ст. 104 Цивільного кодексу України).
Процес виникнення або припинення правозданості юридичної особи
передбачає певний порядок. Наприклад, про набуття правозданості такої особи
може свідчити відповідна ліцензія, згідно з якою вона має право здійснювати
той чи інший вид діяльності. Водночас припиняється вона після закінчення
строку дії ліцензії, якщо інше не передбачено законодавством.
У торгових договорах встановлюється режим для іноземних юридичних
осіб. Він може бути заснований на принципах або найбільшого сприяння, або
національного режиму. У багатосторонній Конвенції про правову допомогу та
правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах країн СНД
від 22 січня 1993 р., ратифікованій Законом України від 10 листопада 1994 р.
№ 240/94,

зазначено,

що

правоздатність

іноземних

юридичних

осіб

визначається за правом країни, де заснована ця юридична особа чи організація
(ст. 23) [110].
Законом України «Про міжнародне приватне право» встановлено, що
правоздатність, як і дієздатність, юридичної особи визначається «особистим
законом юридичної особи» (ст. 26). Так, ст. 27 передбачено, що особистим
законом іноземної організації, яка не є юридичною особою відповідно до права
держави, у якій така організація створена, уважається право цієї держави. Якщо
така організація діє на території України, до її діяльності застосовується
законодавство України, що регулює діяльність юридичних осіб, якщо інше не
випливає з вимог законодавства чи суті правовідносин [194].
Таким чином, зазначене дає змогу стверджувати, що правоздатність
іноземної юридичної особи ґрунтується на принципі інкорпорації. Цей принцип
передбачає, що визначальними критеріями для визначення «національної
приналежності» юридичної особи є місце її реєстрації, тобто закон держави, де
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юридичну особу створено та затверджено її статут, а також місце, де перебуває
ця установа.
Відносно правоздатності та дієздатності іноземної юридичної особи діє
закон країни, де перебуває орган управління такої особи. Якщо юридична особа
здійснює діяльність в іншій країні, а не в тій, де перебуває керівний орган,
застосовують, відповідно, закон країни, у якій здійснюється така діяльність.
Відповідно до чинних законодавчих норм, на території нашої держави
іноземні юридичні особи можуть функціонувати як засновники, тобто
здійснювати діяльність через представництва, філії. Таким чином, ця особа
набуває первинної правоздатності вже в державі, у якій її заснували. Водночас
її представники набувають правоздатність уже в межах вітчизняного
законодавства. Саме тому іноді таку юридичну особу можуть не зареєструвати
з огляду на те, що її діяльність суперечить основам українського законодавства.
Наприклад, якщо така діяльність може завдавати шкоди здоров’ю, моральності,
прав і свобод громадян, національній безпеці держави. Отже, правоздатність
іноземних юридичних осіб змістовно вужча порівняно з правоздатністю таких
осіб на території нашої держави.
Розкриємо специфіку припинення правоздатності іноземних юридичних
осіб. На території України вони діють через філії та представництва.
Насамперед, це відображається в їх правовому положенні, визначеному
українським законодавством, зокрема п. 2–3 ст. 95 Цивільного кодексу України,
згідно з якими представництва й філії не є юридичними особами, а є
структурним підрозділом юридичної особи [233]. Таким чином, ліквідація
останньої логічно передбачає також припинення діяльності її філій чи
представництв. Вони власне залежать від правового становища цієї юридичної
особи, яку не випадково іменують «материнською».
Водночас можуть існувати й інші підстави для припинення діяльності
філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України,
наприклад

порешення

вітчизняного

законодавства

чи

виробничої діяльності, обумовлених під час їх відкриття [184].

основних

засад

50
Ураховуючи вищевикладене, адміністративну правоздатність іноземних
юридичних осіб можна визначити як визнана адміністративним правом України
можливість іноземної юридичної особи бути суб’єктом адміністративного
права, обов’язковою передумовою адміністративно-правових відносин якого є
реалізація адміністративних прав, урахування інтересів, забезпечення гарантій
та реалізація адміністративних обов’язків. Змістове наповнення цієї категорії
визначено численними як внутрішньодержавними, так і міжнародними
нормативно-правовими актами.
Слід також ураховувати, що адміністративна правоздатність юридичних
осіб нерозривно пов’язана з їх адміністративною дієздатністю. Ці обидві
категорії становлять єдину систему праводієздатності.
Для більш повного розкриття сутності правового статусу іноземних
фізичних і юридичних осіб варто принаймні побіжно з’ясувати значення такої
категорії,

як

їх

адміністративній

деліктоздатність.
літературі

До

єдиного

визначення

підходу

цього

немає.

Так,

поняття

в

більшість

адміністративістів обстоюють думку, що складовими правосуб’єктності є лише
адміністративна правоздатність і дієздатність. Такий висновок вони роблять на
підставі переконання, згідно з яким наявність дієздатності власне вже й
передбачає можливість притягнення особи до відповідальності.
Проте нам імпонує позиція низки науковців, відповідно до якої
деліктоздатність є самостійною складовою правосуб’єктності. Не викликає
сумнівів, наприклад, позиція А. Пасічника, який зауважує, що адміністративна
деліктоздатність – «окремий елемент адміністративної правосуб’єктності
суб’єкта права – здатність самостійно вчиняти вольові юридично значимі
діяння, що не опосередковуються правоздатністю і визнаються правом
адміністративними правопорушеннями» [166, с. 46].
Науковці
деліктоздатності:

зазвичай

виділяють

по-перше,

осудність

дві
та,

передумови
по-друге,

адміністративної
досягнення

віку

адміністративної відповідальності. Як відомо, деліктоздатність є обов’язковою
умовою для залучення особи до адміністративної відповідальності. Проте не
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слід применшувати її ролі чи спрощувати її, насамперед стосовно фізичних
осіб, зводячи її зміст до досягнення особою на момент здійснення
правопорушення віку адміністративної відповідальності. У межах зазначеної
проблематики деліктоздатність полягає як в усвідомленні можливого настання
адміністративної відповідальності, так і фактичної здатності власне нести цю
відповідальність [64, с. 54]. Крім цього, деліктоздатність визначає особливості
адміністративної відповідальності різних категорій фізичних та юридичних
осіб.
Вік настання деліктоздатності зумовлений нормами позитивного права,
тоді як вік набуття дієздатності залежить від фізіологічного аспекту розвитку
особистості. Категорія адміністративної деліктоздатності характеризується
певною самостійністю, тому не слід уважати, що особа, яка стала дієздатною у
зв’язку з досягненням віку, автоматично може бути деліктоздатною у будь-якій
правовій ситуації. Таким чином, адміністративна деліктоздатність залежить від
ролі, яку вона відіграє в певних адміністративно-деліктних відносинах.
Особливою умовою деліктоздатності фізичної особи є її вік, за якого вона
вчинила правопорушення та по досягненню якого може підлягати юридичній
відповідальності. Із зазначеним фактором пов’язано чимало колізій, що
виникають з огляду на те, що законодавства окремих держав по-різному
вирішують питання її настання та обмеження, зокрема встановлюють різний вік,
з якого настає повна дієздатність, різні умови, підстави та обсяг її обмеження
тощо. Так, повна цивільна дієздатність фізичної особи за законодавством ФРН та
Великобританії настає з 18 років, Швейцарії та Японії – з 20 років, Аргентини – з
22 років.
Водночас законодавством багатьох держав передбачено обставини, за яких
вік повної дієздатності може бути знижений (наприклад, реєстрація шлюбу).
Стосовно обмеження дієздатності повнолітніх також можуть бути певні
відмінності

(не

всі

держави

визнають

обмеження

дієздатності

марнотратство чи через фізичні вади (сліпоту, глухоту) та ін.).

через
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Так, відповідно до ст. 7 Ввідного закону до німецького Цивільного зводу,
іноземець, який уклав у Німеччині правочин, щодо якого він за особистим
законом є недієздатним, уважається стосовно такого правочину дієздатним,
якщо німецький закон визнає його таким щодо цього правочину.
Такий принцип із деякими застереженнями закріплено й у Цивільному
кодексі Італії та законодавстві інших країн. Колізійне право держав «сім’ї
загального права» ще більше обмежує дію особистого закону: не відомі праву
суду іноземні обмеження дієздатності взагалі не беруться до уваги (унаслідок
цього, наприклад, не може бути визнано недійсним правочин, укладений
обмеженою в дієздатності через марнотратство особою, оскільки таке
обмеження дієздатності невідоме «загальному праву»); здатність укладати
угоди з нерухомістю визначається за законом місцезнаходження речі (lex rei
sitae) тощо [47].
Специфічним аспектом деліктоздатності іноземців є питання щодо
моменту її настання. Так, в Україні ст. 21 КУпАП передбачено, що
адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент
учинення адміністративного правопорушення 16-річного віку. Зазначений вік, з
якого можна притягнути до адміністративної відповідальності, у кожній з країн
не є стандартизованим.
Представники країн ЄС набувають деліктоздатність у країні їх
проживання.

Нижня

межа

віку

можливого

настання

адміністративної

відповідальності у кожній із країн різниться. Так, наприклад, відповідно до
ст. 11 Закону Республіки Румунія «Про встановлення й накладення стягнень за
порушення», така вікова межа сягає 14 років; згідно зі ст. 7, 27 Закону
Угорської Республіки «Про правопорушення», вік, починаючи з якого можна
застосовувати до особи дисциплінарні стягнення, становить 14–16 років.
Болгарський законодавець визначив 18-річний вік початковою межею
притягнення до адміністративної відповідальності, водночас передбачивши
можливість притягнення до неї неповнолітніх віком від 16 до 18 років за умови
доведення їх осудності (ст. 26 Закону Республіки Болгарія про адміністративні
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порушення й стягнення). Крім цього, у Польщі законодавство передбачає
відповідальність за правопорушення осіб, що досягли 17 років, у повному
обсязі (ст. 8 Кодексу Республіки Польща про провини).
Зважаючи на це, в іноземних громадян, що перебувають на території
України, в певних випадках адміністративна деліктоздатність може вперше
виникнути, хоча раніше вони, з огляду на об’єктивні причини, не володіли нею.
В іншому випадку зазначені суб’єкти, відповідно до законодавства своєї країни,
до в’їзду в Україну вже можуть мати адміністративну деліктоздатність.
Отже, означені вище характеристики деліктоздатності дають змогу
вважати її в контексті нашого дослідження регулятором поведінки іноземної
фізичної особи, меж діяльності іноземної юридичної особи, що становить
правову основу для захисту норми права в разі його порушення.

Висновки до розділу 1

1. Аналіз теорій вітчизняної правової доктрини дає підстави тлумачити
адміністративну відповідальність як різновид юридичної відповідальності.
Вивченню цієї категорії присвячено чимало досліджень як вітчизняних, так і
зарубіжних

учених-адміністративістів,

що

першочергово

свідчить

про

актуальність і затребуваність вирішення проблем однозначності дефініції
«адміністративна відповідальність», у тому числі застосовно до іноземних
фізичних та юридичних осіб як суб’єктів адміністративних правопорушень.
Відкритим залишається питання й щодо законодавчого закріплення в КУпАП
зазначеної дефініції, а також чіткого визначення юридичних осіб як суб’єктів
адміністративних правопорушень.
2. Вітчизняні наукові концепції адміністративного права у сфері
адміністративної відповідальності мають низку питань, які потребують
подальшого критичного осмислення. Серед існуючих підходів до визначення
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дефініції «адміністративна відповідальність» якісно вирізняються: «каральний»
підхід (першочергове врахування вченими санкцій правових норм, специфіки
заходів адміністративного примусу); виховний підхід (акцентування на факті
несприйняття, осуду, негативної оцінки правопорушення); нормативнорегулятивний (полягає в ключовій ролі норм адміністративного права, що
застосовуються

уповноваженими

органами

особами)

(посадовими

для

накладення адміністративного стягнення) та ін.
3. Під час вивчення існуючих визначень у якості специфічних рис
адміністративної відповідальності, що дають змогу найбільш повно з’ясувати її
сутність, виділено: умову (адміністративне правопорушення (проступок), тобто
протиправне винне діяння (дія чи бездіяльність), що посягає на громадський
порядок, власність, права та свободи громадян тощо); специфіку реагування
держави (безпосередню реакцію уповноважених органів на правопорушення
(проступок), що виявляється в застосуванні до суб’єктів адміністративних
стягнень, факті осуду, негативної оцінки щодо вчиненого); уповноважений
орган, якому законодавством надано право притягувати до адміністративної
відповідальності; порядок притягнення до відповідальності, що встановлений
законодавством і містить необхідні гарантії законності, здійснення права на
захист; керування нормами адміністративного права, які регулюють процес
притягнення

до

адміністративних

відповідальності
порушень,

(зокрема,

ними

адміністративних

передбачено

стягнень

та

перелік
органів,

уповноважених їх застосовувати тощо).
4. Застосовуючи

поняття

«адміністративна

відповідальність»

до

іноземних фізичних і юридичних осіб – представників країн ЄС як суб’єктів
адміністративних правопорушень можна визначити зазначену категорію як
реакцію з боку української держави, що має на меті охорону та захист
суспільних відносин і виникає внаслідок учинення іноземними фізичними чи
юридичними

особами

цілеспрямованому,

адміністративних

нормативно

проступків

врегульованому

та

полягає

застосуванні

до

в
них

уповноваженими на те органами чи посадовими особами адміністративних
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стягнень, які тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального,
особистісного чи іншого характеру.
5. Визначаючи правосуб’єктність іноземних фізичних і юридичних осіб,
держава в межах законодавства забезпечує реалізацію їх правового статусу.
Гарантіями цього процесу є створення передумов для формування відповідного
юридичного становища такої фізичної чи юридичної особи. З огляду на це,
особливий інтерес становить проблема правового статусу такої категорії
громадян, як спеціальні суб’єкти адміністративної відповідальності.
6. Здійснений аналіз концепцій правового статусу демонструє наявність
різних підходів до трактування зазначеного явища, серед яких вирізняються
такі, де робиться акцент на стадійному існуванні суб’єктивного права,
сукупності чітко визначених прав, обов’язків тощо.
Узагальнення

існуючих

концептуальних

надбань

дають

змогу

стверджувати, що адміністративно-правовий статус іноземних фізичних та
юридичних осіб визначається, насамперед, обсягом і характером їхньої
адміністративної

правосуб’єктності,

яку

утворюють

адміністративна

правоздатність, дієздатність і деліктоздатність. Ці елементи між собою
взаємопов’язані та водночас наділені самостійним значенням. З огляду на це,
правовий статус фізичних і юридичних осіб країн ЄС небезпідставно слід
уважати

передумовою

законодавчого

регулювання

їх

адміністративної

відповідальності.
7. Розглянута адміністративна правоздатність іноземних фізичних і
юридичних осіб дає змогу вважати її підґрунтям правосуб’єктності цієї
категорії осіб. Спроможність суб’єкта права стати суб’єктом правовідносин у
сфері державного управління зумовлює адміністративну правоздатність
іноземних фізичних осіб.
Адміністративна

правоздатність

іноземних

юридичних

осіб

усвідомлюється як визнання адміністративним правом України можливості
іноземної

юридичної

особи

бути

суб’єктом

адміністративного

права,

обов’язковою передумовою адміністративно-правових відносин якого є
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реалізація адміністративних прав, урахування інтересів, забезпечення гарантій
та реалізація адміністративних обов’язків. При цьому обсяг і зміст
адміністративної правоздатності зазначеної категорії осіб установлюється
завдяки нормам адміністративного права, що містяться в численних правових
актах і міжнародних угодах.

57
РОЗДІЛ 2
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ КРАЇН
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Розвиток міжнародних зв’язків України, її успішне входження у світове
співтовариство, визнання більшістю країн світу має істотне значення для
розширення гуманітарного співробітництва нашої держави з іншими країнами.
В Україну все більше приїздить іноземців з науковими, культурними,
туристичними та іншими цілями. З моменту становлення України як
суверенної, незалежної, демократичної, правової держави вона чітко проводить
політику мирного співіснування, що на сучасному етапі наповнюється новим
змістом у зв’язку зі вступом у Раду Європи.
За таких умов чільне місце в адміністративному праві відводиться не
лише вивченню правового статусу іноземних фізичних і юридичних осіб, як це
видно з попереднього підрозділу, а й проблемі їх правового режиму,
адміністративної

відповідальності

та

заходів

примусу

як

міри

цієї

відповідальності та правового наслідку адміністративного правопорушення,
чому й буде присвячено другий розділ нашого дослідження.

2.1. Підстави адміністративної відповідальності громадян країн
Європейського Союзу в Україні

Відповідно до ст. 1 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства», іноземцями є громадяни – особи, які належать до громадянства
іноземних держав і не є громадянами України, а також особи без громадянства –
особи, що не належать до

громадянства

якої-небудь держави

[195].
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Проблематика нашого дослідження вимагає розгляду цього поняття в дещо
звуженому змісті. Зокрема, зосередимося на адміністративній відповідальності
осіб, що належать до громадянства держав країн ЄС і, відповідно, не є
громадянами України.
На сьогодні, за даними представництва Європейського Союзу в Україні
ЄС налічує 28 країн (додаток 1). «The European Union» – це інтеграційне
об’єднання країн на основі спільних демократичних цінностей, яке має на меті
досягнення

стабільності

та

подальшого

розвитку.

ЄС

є

унікальним

міжнародним об’єднанням, адже його держави-члени заснували спільні
інституції та делегували їм певну частку свого суверенітету для того, щоб
можна було демократично, на загальноєвропейському рівні ухвалювати
рішення щодо конкретних питань, які становлять загальний інтерес. Межі ЄС
не є сталими, а мають тенденцію до розширення. Так, 2013 рік став роком
приєднання до ЄС Хорватії. Окрім цього, на сьогодні країнами-кандидатами
визнані Ісландія, Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія, потенційними
кандидатами – Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово.
Нині статистика свідчить про стійку тенденцію приросту кількості
фізичних осіб, які прибувають в Україну з різними цілями поїздки. Звісно, це
напряму пов’язано з питомою вагою скоєних ними правопорушень. За
інформацією ДМС України та Держприкордонслужби України, протягом 20102014 рр. іноземці та особи без громадянства в’їжджали на територію України
112 962 871 разів. Динаміка кількості в’їздів цих осіб на територію України у
2010-2013 рр. характеризувалася стабільним зростанням, зокрема у 2011 р. – на
1,7 % порівняно з 2010 р., у 2012 р. – на 2,1 % порівняно з 2011 р. та у 2013 р. –
на 3,8 % порівняно з 2012 р. Водночас у 2014 р. відбувся різкий спад таких
в’їздів, а саме до 50,8 % відносно показника 2012 р. (додаток 2). Різке
зменшення кількості поїздок іноземців в Україну в 2014 р. відбулося у зв’язку з
напруженою ситуацією в країні, у тому числі проведенням АТО.
На кінець 2014 року в Україні обліковувалося близько 250 тис. (2013 р. –
теж 250 тис.) іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживали на
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території України, та понад 75 тис. (2013 р. – 78 тис.) іноземців та осіб без
громадянства, які прибули в Україну на тривале перебування.
Протягом 2014 р. територіальними органами ДМС: видано дозволів на
імміграцію в Україну – 21 574 (2013 р. – 24 878); оформлено посвідок на
постійне проживання – 32 533 (2013 р. – 33 943); оформлено посвідок на
тимчасове проживання – 34 339 (2013 р. – 53 450); продовжено строк
перебування в Україні – 17 460 (2013 р. – 20 271) (додаток 3). У 2014 р.
дипломатичними відомствами України за кордоном було оформлено 45 173 (у
2013 р. – 100 141) візи для в’їзду на територію України (додаток 4). Така
незначна кількість віз пояснюється тим, що з основними країнами походження
іноземців, які відвідують Україну, діє безвізовий режим. Так, для представників
країн ЄС режим поїздок в Україну є безвізовим до 90 діб протягом 180 діб.
За період з 2010 по 2014 роки загальна кількість віз, оформлених у 2014 р.
для в’їзду в Україну, була найнижчою і скоротилася до 45,1 % відносно
показника

попереднього

року

(додаток 4).

При

цьому

в

2014 р.

дипломатичними представництвами та консульськими установами України
було відмовлено в оформленні віз 2241 іноземному громадянину та особі без
громадянства, що в порівнянні з показником 2013 року на 32,6 % більше.
Лідерами в отриманні відмов у отриманні візи для в’їзду в Україну у 2014 р.
здебільшого були громадяни Федеративної Республіки Нігерія (676 осіб або
більше 30 % від загальної кількості відмов), Ісламської Республіки Пакистан
(279 відмов або 12,5 %) та Китаю (200 або 8,9 %).
Звісно, серед таких громадян кількість представників країн ЄС є
несуттєвою, проте заслуговує на увагу у світлі проведеного дослідження. Серед
таких, наприклад, Посольство України в Республіці Австрія (Відень) – 1 особа;
Посольство України в Королівстві Данія (Копенгаген) – 4; Посольство України
в Латвійській Республіці (Рига) – 2; Посольство України у Федеративній
Республіці Німеччина (Берлін) – 8; Генеральне консульство України у
Франкфурті-на-Майні – 1; Посольство України у Французькій Республіці
(Париж) – 1 (додаток 4).
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Доволі значною групою іноземців, які перетинають кордон України, є
трудові мігранти. Відповідно до законодавства, працевлаштування громадян
інших держав, якщо вони не є постійними мешканцями України, можливе лише
на підставі дозволу, який роботодавець повинен отримати від Держзайнятості,
довівши, що знайти відповідного фахівця на національному ринку праці
неможливо. Дозвіл видається строком на один рік і може бути продовжений.
Проте впродовж 2010-2014 рр. дана група іноземців, що перебувають в Україні,
постійно зменшувалась від 13 728 осіб у 2010 р. до 9 136 осіб в 2014 р. Це
стосувалося, хоча й незначною мірою, представників країн ЄС. Серед них,
наприклад: Польща (2010 р. – 675 осіб, які тимчасово працювали в Україні,
2011 р. – 657, 2012 р. – 640, 2013 р. – 651, 2014 р. - 527); Німеччина (2010 р. –
562 особи, 2011 р. – 553, 2012 р. – 477, 2013 р. – 414, 2014 р. - 364); Франція
(2010 р. – 342 особи, 2011 р. – 334, 2012 р. – 345, 2013 р. – 336, 2014 р. - 322);
Великобританія (2010 р. – 202 особи, 2011 р. – 221, 2012 р. – 268, 2013 р. – 269,
2014 р. - 250); Італія (2010 р. – 223 особи, 2011 р. – 289, 2012 р. – 374, 2013 р. –
297, 2014 р. - 244); Угорщина (2010 р. – 103 особи, 2011 р. – 128, 2012 р. – 168,
2013 р. – 169, 2014 р. - 108) та ін. (додаток 5) [148].
За даними МВС України, протягом останніх декількох років кількість
іноземців, що перебувають на обліку в Україні, помітно зростає. Скажімо, у
2008 р. на обліку перебувало 293984 особи, 2009 р. – 298796, 2010 р. – 301986,
2011 р. – 313021. З них чимало отримали дозвіл на постійне проживання в
Україні. Так, наприклад, лише з числа громадян Польщі отримали дозвіл на
постійне проживання в нашій державі у 2008 р. – 774 особи, 2009 р. – 881,
2010 р. – 1021, 2011 р. – 1083; громадян Латвії: у 2008 р. – 509 осіб, 2009 р. – 524,
2010 р. – 604, 2011 р. – 640; громадян Італії: 2008 р. – 153 особи, 2009 р. – 224,
2010 р. – 265, 2011 р. – 300; громадян Франції: 2008 р. – 68 осіб, 2009 р. – 93,
2010 р. – 107, 2011 р. – 116 [148]. На жаль, у міграційних профілях подальших
років статистику по кожній з країн окремо не представлено. Проте вже побіжний
огляд наявної статистики щодо цих та інших європейських країн (додаток 6)
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свідчить про тенденцію до зростання кількості дозволів на постійне проживання
або принаймні про збереження стабільної динаміки в цьому напрямі.
На думку О. Гамалій, загалом до найпоширеніших правопорушень,
учинених іноземцями в Україні, належать крадіжки; незаконний обіг
наркотичних

засобів

і

психотропних

речовин;

грабежі;

шахрайство;

хуліганство; розбійні напади та вбивства; порушення державного кордону;
контрабанда; незаконна підприємницька діяльність; податкові злочини;
легалізація незаконних засобів, добутих злочинним шляхом; дача хабарів;
погрози

вбивством;

заподіяння

різної

шкоди

здоров’ю;

підроблення,

виготовлення і збут підроблених документів; викрадення транспортних засобів;
екологічна злочинність; зайняття проституцією тощо [51].
Говорячи про адміністративну відповідальність зазначеної категорії осіб,
найбільше увагу привертає кількість адмінпротоколів, укладених за статтями
203, 204, 205, 206 КУпАП України.
Головною детермінантою адміністративної відповідальності іноземців, як
і осіб без громадянства, є специфіка їх правового статусу. Особливість
останнього полягає в тому, що, з одного боку, їм забезпечують фактичні та
юридичні передумови для реалізації прав і свобод, а з іншого – встановлюються
певні обмеження, що повністю відповідають нормам міжнародного права.
Зазвичай під правовим статусом фізичної особи на території певної
держави розуміють сукупність визнаних і гарантованих прав, свобод, законних
інтересів та юридичних обов’язків. Засади правового статусу особи в країні
перебування визначаються певним правовим режимом, а також джерелами й
принципами правового регулювання статусу особи.
У найбільш загальному вигляді правовий статус іноземців, на думку
вітчизняних науковців, відрізняється від правового статусу громадян України
тим, що їх права обмежені певними законами, зокрема вони: мають пересуватися
та проживати на території України у встановленому порядку; не можуть бути
обраними до органів державної влади та обіймати певні посади; не проходять
службу в Збройних Силах України; проходять візовий контроль [52, с. 122].

62
Не викликає сумнівів думка В. Денисова стосовно того, що правовий
статус іноземців у будь-якій країні вже сам собою є своєрідним, оскільки він
складається ніби з двох елементів: правового статусу громадянина своєї
держави (чи статусу особи без громадянства в країні постійного, звичайного
проживання) і правового статусу власне іноземця [65, с. 345].
Останнім часом у науці простежується тенденція до визначення
правового режиму як особливої форми правового регулювання, що охоплює
систему правових засобів, які використовуються залежно від установлених
юридичних цілей і суспільних факторів [30, с. 9], або форму функціонування
правовідносин [149, с. 8]. У контексті правового статусу іноземців нам імпонує
розуміння адміністративно-правового режиму як сукупності юридичних
конструкцій, що встановлюється і реалізується в окремій сфері відносин, які
становлять предмет адміністративного права, та забезпечує публічні інтереси за
допомогою адміністративно-правових засобів [76, с. 34].
В адміністративно-правовій науці передбачено декілька видів правових
режимів іноземців, проте єдиної думки щодо цього питання немає. Так,
наприклад, Б. Нефьодов вирізняє режим національний, режими взаємності та
найбільшого сприяння [152, с. 8–9]. А. Арбузкін переконливо доводить, що до
іноземців застосовуються не три, а два режими – національний і спеціальний,
при цьому вони взаємозалежні й не виключають один одного [17].
Найбільш розгалуженою та детальною є позиція А. Попова, Т. Сироїда,
Ю. Тодики. Так, залежно від обсягу прав та обов’язків, притаманних іноземцям
та особам без громадянства в країні перебування, вони виділяють такі режими
правового статусу: національний режим, режим найбільшого сприяння,
спеціальний режим і режим особистого закону [222, с. 29–31; 173, с. 31–33; 286,
с. 94–97].
Більш детального розкриття потребує саме національний режим, адже він
є найпоширенішим режимом реалізації прав та обов’язків. Він означає, що
іноземці користуються майже тим обсягом прав і мають майже ті ж обов’язки,
що й громадяни своєї держави.
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Зазначений принцип закріплений, зокрема, у Конвенції про правовий
статус біженців [109], Європейській конвенції про громадянство [73], Конвенції
про рівноправність громадян країни та іноземців і осіб без громадянства у
галузі соціального забезпечення [111]. Але повного зрівняння прав та
обов’язків іноземців з власними громадянами не допускається. З огляду на це,
термін «національний режим» є певною мірою умовним.
В умовах існування різних режимів саме національний режим слід
уважати найважливішим принципом правового положення іноземних фізичних
осіб в Україні. Права, свободи й обов’язки іноземців та громадян України є
фактично однаковими, якщо, звісно, інше не передбачено законодавчою базою
нашої держави (Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства»). Водночас це не свідчить про однозначну ідентичність їх прав,
свобод та обов’язків. Як зазначає В. Кисіль, національний режим, наданий
іноземним фізичним особам, має «безумовний» характер [90, с. 31]. Так,
визнання будь-якого права за іноземцем не передбачає спеціального доведення
у відповідних органах, що громадянин України ним володіє. Водночас
правовідносини за участі іноземців регулюються в тому ж порядку, що й за
участі громадян України.
Національний режим прирівнює правовий статус іноземців та осіб без
громадянства до правового статусу власних громадян. Однак таке зрівняння не
є й не може бути абсолютним, оскільки звичайною світовою практикою є
обмеження іноземців та осіб без громадянства в політичних правах в країні
перебування, у зайнятті певних посад тощо.
Відмінність правового статусу іноземців та осіб без громадянства від
правового статусу власних громадян може виявлятися як відносно прав, так і
щодо обов’язків. Варто підкреслити, що за національного режиму обсяг прав й
обов’язків іноземців та осіб без громадянства наближається, але залишається
вужчим за обсяг прав і обов’язків громадян країни перебування [145, с. 180].
Національний режим передбачає наявність такого обсягу прав та
обов’язків в іноземців, що практично нічим не відрізняється від обсягу прав й
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обов’язків, наданих державою їх перебування для власних громадян. Таким
чином, ідеться про фактичне зрівняння статусу іноземців у тій чи іншій сфері з
громадянами країни перебування, за окремими винятками.
Як зазначалося в попередньому підрозділі, ст. 26 Конституції України
передбачено, що іноземці й апатриди, що перебувають в Україні на законних
підставах, користуються тими ж правами та свободами, а також несуть такі ж
обов’язки,

як

і

громадяни

України

–

за

винятками,

установленими

Конституцією, законами України або міжнародними договорами. Закріплений
Конституцією

України

національний

режим

для

іноземців

детально

регламентований і конкретизований у Законі України «Про правовий статус
іноземців» від 4 лютого 1994 р. Цей закон містить обмеження в правовому
статусі іноземців у таких сферах:
– політичній (іноземці не можуть бути членами політичних партій
України; вони не можуть обирати й бути обраними в органи державної влади й
місцевого самоврядування, а також брати участь у референдумах; для них
обмежено доступ до державної служби);
– відношення до військової служби (на іноземців не поширюється
загальний військовий обов’язок, вони не проходять військову службу в
Збройних Силах України й інших військових формуваннях, створених
відповідно до законодавства України);
– право на пересування (вони можуть пересуватися на території України
й обирати місце проживання в ній відповідно до порядку, установленого
Кабінетом Міністрів України; такий порядок може містити певні обмеження в
пересуванні та виборі місця проживання, що допускаються, коли це необхідно,
для забезпечення безпеки України, охорони суспільного порядку, охорони
здоров’я, захисту прав і законних інтересів її громадян та інших осіб, які
проживають в Україні);
– право в’їзду/виїзду іноземців (може встановлюватися безвізовий режим
в’їзду/виїзду іноземців, або навпаки, дозвільний порядок в’їзду та виїзду
громадян певної держави);
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– установлення

меж

кримінальної,

цивільної

й

адміністративної

юрисдикції (іноземці, наприклад, не можуть бути суб’єктами деяких
правопорушень, наприклад зрада Батьківщині, ухилення від військового
обов’язку, вони не вправі придбати у власність землю тощо) [180].
Слід хоча б побіжно розглянути й інші правові режими іноземців на
території нашої держави. Так, іноземцям у державі перебування для здійснення
їх прав і обов’язків може бути наданий режим найбільшого сприяння. За такого
режиму іноземці мають права, якими користуються чи будуть користуватися
громадяни будь-якої третьої держави. Держава надає на своїй території
громадянам іншої держави такі ж сприятливі умови, якими користуються або
будуть користуватися в майбутньому на їх території громадяни будь-якої іншої
держави. Іншими словами, режим найбільшого сприяння не стосується
порівняння правового статусу іноземців із правовим статусом громадян країни
перебування, – у цьому випадку порівнюється лише правовий статус іноземців
різних країн на території держави перебування.
Таким чином, юридична природа цього виду режиму є суто договірною.
Найчастіше зазначений вид режиму надається у сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Режим найбільшого сприяння може запроваджуватися на певний
строк. Позбавити режиму найбільшого сприяння, запровадженого для
здійснення правосуб’єктності, можуть органи, визначені в законодавстві
держав і міжнародних угодах.
Такий режим є предметом міжнародних договорів, за якими кожна з
договірних сторін зобов’язується надати іншій стороні в тій чи іншій сфері їх
взаємовідносин права, переваги, привілеї чи пільги настільки ж сприятливі, як і
ті, які вона надає чи надасть у майбутньому будь-якій третій країні (наприклад,
податкові пільги, митні пільги тощо). Отже, режим найбільшого сприяння, з
одного боку, є міжнародно-правовим зобов’язанням, з іншого – забороняє
дискримінаційну політику щодо громадян третіх країн, і таким чином,
забезпечує прозорі правила для розвитку економічних взаємовідносин між
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країнами, створює позитивні умови для залучення іноземних інвестицій в
економіку країни перебування.
На здійснення прав та обов’язків іноземцями може поширюватися
спеціальний режим. Зміст останнього в наукових джерелах остаточно не
визначено. Здебільшого його зміст можна з’ясувати через акти національного
законодавства, та міжнародних угод. Спеціальний режим запроваджується також
на певний строк.
Він полягає в наданні іноземцям прав, а також установлення певних
винятків, що передбачаються національним законодавством чи міжнародними
договорами. Зазвичай обсяг пільг чи привілеїв, що надаються за цим режимом,
є ширшим за обсяг пільг чи привілеїв, передбачених режимом найбільшого
сприяння. Так, за спеціального правового режиму допускається максимальне
наближення правосуб’єктності іноземців та осіб без громадянства до
правосуб’єктності громадян країни перебування в цивільній, економічній,
соціальній галузях, а також у питаннях адміністративного регулювання.
Показовими прикладами спеціального режиму є функціонування вільних
економічних (інвестиційних) зон.
Спеціальний правовий режим може також визначати певні категоричні
обмеження в конкретній сфері діяльності (наприклад, заборона включати
іноземців та осіб без громадянства до екіпажу повітряного судна) [234, с. 31].
Режим особистого закону застосовується для визначення обсягу
правосуб’єктності фізичної особи. Право будь-якої людини на визнання її
правосуб’єктності незалежно від місця її перебування закріплює ст. 6 Загальної
декларації прав людини 1948 р. і ст. 16 Міжнародного пакту про громадянські і
політичні права 1966 р.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про міжнародне приватне право»
від 23 червня 2005 р. № 2709-IV:
1. Особистим законом фізичної особи вважається право держави,
громадянином якої вона є.
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2. Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав, її
особистим законом вважається право тієї з держав, з якою особа має найбільш
тісний зв’язок, зокрема, має місце проживання або займається головною
діяльністю.
3. Особистим законом особи без громадянства вважається право держави,
у якій ця особа має місце проживання, а за його відсутності – місце
перебування (ст. 12 Конвенції про статус апатридів 1954 р. визначає особистий
статус апатриду законами країни його доміцилія або, якщо у нього такого
немає, – законами країни його проживання).
4. Особистим законом біженця вважається право держави, у якій він має
місце перебування (ст. 12 Конвенції про статус біженців 1951 р. визначає
особистий статус біженця законами країни його доміцилія або, якщо у нього
такого немає, – законами країни його проживання) [194].
На сьогодні в науковій літературі, законодавстві держав і міжнародних
договорах дедалі частіше вказується на застосування недискримінаційного
режиму щодо здійснення прав та обов’язків осіб. Зазначений режим не
потребує обов’язкового договірного оформлення. Він означає, що суб’єктам
іноземного права притаманні загальні правила поведінки. Недискримінаційний
режим

може

встановлюватися,

наприклад,

щодо

надання

суб’єктам

підприємництва ліцензій на право здійснення певного виду діяльності.
Отже, характеристика кожного з правових режимів іноземців дає підстави
вважати їх вихідною точкою адміністративної відповідальності в цій сфері.
Окрім цього, слід також підкреслити, що обсяг прав та обов’язків іноземців як
наслідок певного режиму не є усталеним. Він може бути змінений унаслідок
набуття особами іншого правового статусу, наприклад, через набуття, зміну чи
позбавлення громадянства, зміну тимчасового перебування в державі на
постійне місце проживання в ній. Кількість прав та обов’язків може
збільшитися

внаслідок

застосування

взаємності

шляхом

міжнародних угод чи зменшитися через застосування реторсії.

укладення
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Наявність у законодавстві специфічних норм, що регламентують правове
положення іноземних громадян, тобто по суті визначають спеціальний
правовий режим, є підставою для усвідомлення їх як спеціальних суб’єктів
правовідносин [115, с. 140; 146].
Зважаючи на це, іноземні фізичні особи, які вчинили правопорушення,
зазвичай

уважаються

спеціальними

суб’єктами

адміністративного

правопорушення. Адже, як відомо, спеціальним суб’єктом є особа, яка може
бути визнана суб’єктом конкретного адміністративного правопорушення, а
отже, притягнута до адміністративної відповідальності за наявності в неї, крім
ознак загального суб’єкта, певних додаткових ознак. Такою додатковою
ознакою є громадянство іншої держави.
Статтею 16 КУпАП «Відповідальність іноземців і осіб без громадянства»
передбачено, що іноземці й особи без громадянства, які перебувають на
території України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних
підставах із громадянами України [96]. Отже, порушення національного
законодавства слугує підставою для притягнення іноменця до адміністративної
відповідальності.
Окремими

науковцями

підкреслюється,

що

іноземні

громадяни,

перебуваючи на території іншої держави, позитивній відповідальності не
підлягають,

а

можуть

нести

лише

ретроспективну,

тобто

юридичну

відповідальність, однією з видів якої є адміністративна [159].
Одна з проблем конституційно-правового статусу іноземців полягає в
тому, що їх правовий статус дещо відрізняється залежно від того, до якої
категорії вони належать. Ю. Тодика поділяє іноземців на кілька груп. Так, до
першої групи належать іноземці, які постійно або тимчасово проживають на
території держави і на яких у повному обсязі поширюється юрисдикція
держави як на громадян цієї держави: іноземні студенти, аспіранти, журналісти,
спортсмени, туристи, екіпажі торгових і пасажирських кораблів, літаків
цивільної авіалінії, особи, які прибули за приватними справами, члени
делегацій наукового, технічного й культурного обміну тощо.
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До другої групи іноземців належать члени екіпажів військових частин.
Вони підпорядковуються юрисдикції держави, у якій перебувають, лише в тому
разі, якщо скоїли протиправне діяння не під час виконання службових
обов’язків, питання вирішується в дипломатичному порядку.
Третю
імунітетом.

групу

становлять

Такі

особи

особи,

які

користуються

користуються
особистою

консульським

недоторканністю,

звільняються від юрисдикції держави перебування щодо питань, пов’язаних з їх
службовою діяльністю, але підпорядковуються юрисдикції держави, у якій
вони перебувають, у разі скоєння ними позову про відшкодування збитків,
завданих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
До четвертої групи іноземців належать особи, які користуються
дипломатичним імунітетом, з огляду на що вони є недоторканними та
звільняються від кримінальної, адміністративної, матеріальної та будь-якої
відповідальності перед державними органами країни перебування.
П’яту групу іноземців становлять особи, які отримали політичний
притулок.
До шостої групи належать військовослужбовці в складі Збройних Сил
України, які перебувають на чужих територіях відповідно до міжнародних угод.
Такі угоди визначають обсяг імунітету військ на чужій території, що
поширюються тільки на службову діяльність військовослужбовців. У разі скоєння
ними злочинів поза виконанням службових обов’язків такі військовослужбовці
підпадають під юрисдикцію держави перебування [223, с. 7–8].
Дещо детальнішою, на нашу думку, є класифікація, запропонована
П. Назаренком, який класифікує іноземців залежно від наявності імунітету:
1) іноземці, які не мають імунітету від юрисдикції України:
– іноземці, які не мають імунітету від юрисдикції України;
– іноземці, які іммігрували в Україну для тимчасового працевлаштування
(трудові мігранти);
– іноземці, які тимчасово прибули на територію України;
– біженці;
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– нелегальні мігранти;
2) іноземці, які мають дипломатичний або консульський імунітет і
привілеї [150].
На нашу думку, у межах проблематики дослідження адміністративної
відповідальності іноземців, для їх класифікації найбільш доцільним також буде
застосування критерію законності перебування на території України. Так, осіб
зазначеної категорії можна поділити на:
1) іноземців, які перебувають на території України на законних підставах.
Це іноземці, які в установленому законодавством або міжнародним договором
України порядку в’їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її
території, або тимчасово перебувають в Україні [195]. З прийняттям Закону
України «Про імміграцію» простежується стабільна тенденція до збільшення
кількості іммігрантів та осіб, які бажають отримати дозвіл на імміграцію в
Україну. У 2001 р. на території України проживало 101,7 тис. іммігрантів,
2002 р. – 106,4 тис., 2003 р. – 108,5 тис., 2004 р. – 119,2 тис., 2005 р. – 128,1 тис.,
2006 р. – 149,4 тис., 2007 р. – 165 тис., 2008 р. – 178 тис., 2009 р. – 186 тис.,
2010 р. – 198 тис., 2011 р. – 210 тис., 2012 р. – 233 тис., 2013 р. – 250 тис, станом
на кінець 2014 року в державі постійно проживає близько 253 тис. осіб із
більше ніж 150 країн світу (додаток 7), що становить 0,54 % від усього
населення України – 45,4 млн. За міжнародними стандартами критична питома
вага іммігрантів по відношенню до всього населення може бути до 10 %.
Іноземці, які іммігрували на постійне проживання або для тимчасового
працевлаштування, отримують посвідки відповідно на постійне або тимчасове
проживання. Окрім цього, сюди слід віднести іноземців, які перебувають в
Україні на іншій законній підставі, та вважаються такими, що тимчасово
перебувають в Україні. У законі чітко визначено, за яких умов іноземець може
отримати дозвіл на імміграцію та іммігрувати на постійне проживання. Це
можливо, якщо він: має в Україні законне джерело існування; перебуває в
близьких родинних відносинах із громадянами України; перебуває на
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утриманні громадянина України; має на своєму утриманні громадянина
України; в інших, передбачених законами України, випадках;
2) іноземців, які перебувають нелегально. Це іноземці, які незаконно
перетнули державний кордон України, а також проживають на її території без
належного дозволу компетентних органів держави [169, с. 59]. Закон України
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня
2011 р. щодо цієї групи визначає термін «нелегальні мігранти» як іноземців, які
перетнули державний кордон поза пунктами пропуску, але з уникненням
прикордонного контролю й невідкладно не звернулися із заявою про надання
статусу біженця чи отримання притулку в Україні, а також іноземці, які
законно прибули в Україні, але після закінчення визначеного їм терміну
перебування втратили підстави для подальшого перебування та ухиляються від
виїзду з України [195].
Слід зазначити, що саме друга група іноземців є найбільш схильною до
вчинення адміністративних правопорушень.
Результати протидії нелегальній міграції органами та підрозділами
охорони

державного

кордону

Держприкордонслужби

України

та

правоохоронними органами суміжних держав у 2013 р. вказують на подальшу
стабілізацію та контрольованість цих процесів.
Кількість незаконних мігрантів, затриманих за незаконне перетинання
кордону (спробу незаконного перетинання), зменшилась у 2013 р. з 1 120 до
928. Рівень загрози нелегальної міграції на кордоні з країнами ЄС поза
пунктами пропуску продовжував спадати. За незаконне перетинання кордону
затримано 504 незаконних мігрантів (у 2012 році – 689).
У 2013 році органами ДМС прийнято 362 рішення про заборону в’їзду в
Україну (у тому числі щодо громадян Узбекистану – 71, Росії – 46,
Азербайджану – 32) та 220 рішень про скорочення строку тимчасового
перебування. Прийнято 1261 рішень про примусове повернення (у тому числі
громадян Росії – 226, Узбекистану – 187, Азербайджану – 124), у тому числі 1055
нелегальних мігрантів, з яких впродовж року забезпечено виконання 543 рішень.
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Протягом 2014 року відбулось зростання загального тиску нелегальної
міграції. Кількість нелегальних мігрантів, яким відмовлено у в’їзді в Україну,
зросла на 33 % (не пропущено 9 тис. 125 осіб). Кількість затриманих за
незаконне перетинання державного кордону збільшилася на 13 % (затримано
953 особи) [148].
На сьогодні потоки нелегальних мігрантів на державному кордоні
України фактично утримуються лише силами Держприкордонслужби України.
Так,

за

порушення

правил

перебування

в

Україні,

порядку

працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла й інших послуг,
реєстрації іноземців та осіб без громадянства тощо до адміністративної
відповідальності за ст. 203, 204, 205 та 206 КУпАП у 2014 році було притягнуто
осіб на 7 % більше, ніж у попередньому).
Водночас незаконна міграція громадян пострадянських країн, насамперед
Молдови, Грузії та Російської Федерації (вихідців із кавказького регіону), на
кордонах з ЄС поступово уповільнюється.
Основні потоки незаконних мігрантів направлені зі сходу на захід і
орієнтовані на західні ділянки кордону України з країнами ЄС. Структура
потоків незаконної міграції в останні роки залишалася практично без змін.
Основний тиск незаконної міграції спостерігається поза пунктами
пропуску на українсько-словацькій ділянці кордону (затримано за незаконне
перетинання державного кордону у 2010 р. - 663 незаконних мігранта, у
2011 р. - 534, у 2012 р. - 438, у 2013 р. - 211).
Результати протидії нелегальній міграції органами та підрозділами
охорони

державного

кордону

Держприкордонслужби

України

та

правоохоронними органами суміжних держав у 2013 році вказують на
подальшу стабілізацію та контрольованість цих процесів. Кількість незаконних
мігрантів, затриманих за незаконне перетинання кордону (спробу незаконного
перетинання), зменшилася з 1 120 до 928 осіб. Рівень загрози нелегальної
міграції на кордоні з країнами ЄС поза пунктами пропуску продовжував
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спадати. За незаконне перетинання кордону затримано 504 незаконних
мігрантів (у 2012 році 689).
Такий підхід до виконання заходів протидії нелегальній міграції
позначається на ефективності роботи пунктів тимчасового перебування й
пунктів тимчасового розміщення, частина з яких завантажена частково, а
частина – взагалі не функціонує. Питання залишається нагальним, про що
свідчать останні дані: лише протягом І кварталу 2015 року до пунктів
тимчасового перебування іноземців було поміщено 39 осіб, утримувалося в них
за цей період 211 осіб [148].
Так,

з

двох

пунктів

тимчасового

перебування

(Волинський,

Чернігівський) і трьох пунктів тимчасового розміщення (у Закарпатській
області, містах Одесі та Яготині Київської області) на сьогодні функціонує
лише один пункт тимчасового перебування (Волинський) і два пункти
тимчасового розміщення (у Закарпатській області та м. Одесі).
Варто зазначити, що ст. 7 Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. встановлено, що
іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку,
встановленому законом. Проте слід зауважити, що на сьогодні, такого Закону
не прийнято.
Для тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають в Україні у сфері МВС України були утворені пункти
тимчасового перебування, діяльність яких визначалася Типовим положенням
про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають в Україні, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1110, та Положенням про пункт
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні, затвердженим наказом МВС України від 16 жовтня
2007 р. № 390.
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 70 Уряд
виклав Типове положення у новій редакції, пунктом 2 якої міністерствам та
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іншим центральним органам виконавчої влади доручалося привести власні
нормативно-правові акти у відповідність із цією Постановою. Однак питання
нині залишається невирішеним. Зважаючи на це, на нашу думку, нормативноправові акти, що регламентують діяльність пунктів тимчасового перебування,
мають бути приведені у відповідність з усіма законодавчими актами.
Таким чином, скоротивши у 2012 р. підрозділи міліції міграційного
контролю, своєчасно не розв’язано існуючі законодавчі й організаційні
проблеми у сфері протидії нелегальній міграції, фактично залишивши їх у
поточному році на власний розсуд ДМС України, яка для цього не має
відповідних сил і засобів. Зазначене призводить до виникнення системних
ризиків активізації нелегальної міграції, що містять загрози для національної
безпеки держави. З огляду на це, виконання завдання у цій сфері діяльності
фактично зведено до розроблення (урегулювання) нормативно-правових актів,
збирання статистичної звітності, підготування й укладення міжнародних
договорів про реадмісію осіб тощо [148].
У

дослідженнях

сучасних

науковців

значна

увага

приділяється

визначенню місця адміністративної відповідальності іноземців в ієрархії
суб’єктів адміністративної відповідальності. Так, на нижньому щаблі стоїть
загальний суб’єкт відповідальності [20, с. 56–57; 140, с. 14]. Загальному
суб’єктові відповідальності властиві ознаки, конструктивно включені до
основного складу адміністративного правопорушення [137, с. 58].
Суб’єкт

адміністративної

відповідальності

залучений

до

певного

комплексну деліктних відносин. Саме на основі цих відносин і виникає
адміністративна відповідальність [95, с. 11]. З огляду на це, його можуть
характеризувати ознаки, не тільки виведені з диспозиції норми, що встановлює
відповідальність за той чи інший вид правопорушення, а й інші ознаки,
закріплені законодавцем із метою диференціації відповідальності.
Особи, відносно яких застосування покарань не передбачає обмежень чи
специфічних його розмірів, належать до загальних суб’єктів адміністративної
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відповідальності. Такими є, наприклад, осудні громадяни, що досягли на
момент учинення адміністративного правопорушення 16 років.
Крім

загального

суб’єкта

адміністративної

відповідальності,

виокремлюють спеціальний та особливий. До спеціальних належать батьки
неповнолітніх

дітей,

посадові

особи,

іноземці,

які

не

користуються

дипломатичним імунітетом [175, с. 323].
Спеціальний суб’єкт має специфічні ознаки порівняно із загальним. На
те, що іноземці є спеціальними суб’єктами, вказує факт можливості вчинення
ними не тільки тих адміністративних правопорушень, що потенційно можуть
учинити громадяни України, а й такі, за які лише їх можна притягнути до
адміністративної відповідальності.
Водночас іноземців можна вважати загальним суб’єктом, адже за
правопорушення,

які

вони

вчиняють

(наприклад,

порушення

правил

дорожнього руху), можуть нести відповідальність також громадяни України. На
нашу думку, така позиція відображена в ст. 16 КУпАП, де зазначено, що
перелічені вище суб’єкти підлягають адміністративній відповідальності на
загальних підставах із громадянами України.
Про таку «подвійну» суб’єктність іноземних громадян (можливість бути
як загальним, так і спеціальним суб’єктом) свідчать результати напрацювань
численних учених. Це дає їм змогу припустити, що адміністративні
правопорушення, учинені іноземцями, є проступками двох видів – загального
та спеціального [146].
Вивчаючи особливості адміністративної відповідальності іноземців,
науковці

небезпідставно

значну

частину

власних

наукових

розвідок

присвячують адміністративній відповідальності іноземців, що користуються
імунітетом від адміністративної юрисдикції відповідно до законів України та
міжнародних договорів.
Дійсно, як підкреслює Б. Нефьодов, правове становище окремих груп
іноземців суттєво різниться. Воно має неоднаковий зміст (представники
дипломатичного корпусу, особи, які прибули з метою навчання, туризму,
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консульські представники та ін.) [152, с. 24–25]. Отже, не всі громадяни країн
ЄС, будучи суб’єктами адміністративного права, підлягають адміністративній
відповідальності на загальних засадах із громадянами України.
Залежно від характеру й обсягу наданих привілеїв та імунітетів, якими
володіють іноземні громадяни, можуть бути поділені на такі підгрупи: особи,
які користуються повним імунітетом; особи, які користуються частковим
імунітетом [113, с. 32–33].
Так, дипломати користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції
– їх не можна оштрафувати чи піддати якомусь іншому адміністративному
покаранню; вони звільняються від усіх податків, за винятком непрямих, що
здебільшого включаються в ціну товару або обслуговування, від усіх трудових,
державних і військових зобов’язань. Митні привілеї забезпечують главі
представництва та дипломатам право безмитного ввезення предметів особистого
користування і звільнення їхнього багажу від митного огляду, якщо немає
підозри щодо перевезення недозволених предметів (наркотики, зброя). На жаль,
такі порушення, хоча й зрідка, проте трапляються [204, с. 87].
Крім цього, імунітет у сфері адміністративної юрисдикції можуть мати
інші особи, які набули його відповідно до міждержавних угод. З огляду на це,
доцільним було б опублікування повного переліку таких осіб відповідно до
чинних міжнародно-правових угод.
У сучасному міжнародному праві імунітет дипломатичних представників
від юрисдикції країни перебування найбільш закріплений у Віденській
конвенції про консульські зносини 1963 р., Віденській конвенції про
дипломатичні зносини 1961 р. [44]. Так, останній документ складається з
преамбули та 53 статей, що передбачають такі головні групи питань:
а) дипломатичні зносини загалом (ст. 2–21), зокрема, функції дипломатичних
представництв; порядок акредитування глави дипломатичного представництва і
припинення його діяльності; вимоги щодо призначення членів дипломатичного
персоналу представництва й підстави припинення їх функцій; кількість членів
персоналу представництва; дипломатичне старшинство тощо; б) дипломатичні

77
привілеї та імунітети (ст. 22–41); в) взаємні обов’язки дипломатичного
представництва та держави перебування (ст. 42–46); г) неприпустимість
дискримінації (ст. 47); д) заключні положення (ст. 48–53).
Імунітет, передбачений цим документом, є абсолютним і означає
непідлеглість дипломатичного агента юрисдикції приймаючої держави у сфері
її кримінальної, цивільної та адміністративної юрисдикції. Він є процесуальною
передумовою, що унеможливлює здійснення провадження стосовно осіб, на
яких поширюється цей імунітет. При цьому не має значення, чи діяв
дипломатичний агент під час виконання службових обов’язків, чи як приватна
особа. Єдине, що може зробити в таких випадках держава перебування, – це
оголосити дипломата persona non grata і зажадати його відкликання з посади,
яку він обіймає. Схоже положення іноземців щодо їх імунітету від
адміністративної юрисдикції представлено також у Конвенції при привілеї та
імунітети ООН 1946 р. [108].
Відповідно до змісту цих документів, адміністративній відповідальності не
підлягають такі особи, як: голови іноземних дипломатичних представництв
(посли, довірені в справах та ін.); члени дипломатичного персоналу (радники,
торговельні представники, військові аташе, перші, другі та треті секретарі
посольств та інші особи, що входять до дипломатичного персоналу) а також члени
їх родин. При цьому таке положення стосовно членів сімей діє за тієї умови, що
вони проживають із зазначеними особами і не є громадянами України, що, на
нашу думку, є не зовсім доцільним, адже члени сімей означених осіб не
виконують дипломатичну місію, а

тому мають

нести

адміністративну

відповідальність за скоєне правопорушення на загальних засадах.
У

межах

міжнародних

домовленостей

до

адміністративної

відповідальності не може бути притягнуто іноземців, які прибули в Україну з
метою. Окремо слід сказати й про імунітет від адміністративної юрисдикції
співробітників міжнародних організацій, наприклад, ООН, ОБСЄ та багато
інших. Варто зазначити, що загалом за даними Союзу міжнародних асоціацій,
який з 1909 р. здійснює офіційну реєстрацію міжнародних організацій, нині на
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планеті існує 64818 організацій (міжурядових та неурядових) у різних галузях
людської діяльності [244].
Водночас факт звільнення іноземних осіб зазначених категорій від
адміністративної відповідальності не є абсолютним. Таку особу може бути
притягнуто до адміністративної відповідальності в разі, якщо вона вчинила
правопорушення поза межами виконання своїх службових повноважень.
Підставою для цього може бути постанова суду.
З цього приводу виникає чимало протиріч, зокрема стосовно визначення
поняття «дії, учинені під час виконання консульських функцій». Адже часто
нелегко встановити, чи перебувала така іноземна фізична особа в момент
учинення правопорушення під час виконання своїх службових обов’язків, чи ні.
А отже, якщо не перебувала і повинна понести покарання, то стикаємося з
іншим питанням: хто повинен вирішувати цю проблему – держава перебування
чи держава, що направила таку особу для виконання дипломатичних місій. Як
свідчить практика, однозначно вирішити питання щодо службового імунітету
неможливо [62, с. 203–215].
На сьогодні органи суду держави перебування іноземних громадян нерідко
спрямовують зусилля на те, щоб з’ясувати, чи виконував носій службового
імунітету, який учинив адміністративне правопорушення, на той момент свої
службові обов’язки. Наприклад, у США компетенція суду щодо вирішення
зазначеного питання закріплена в законі. Так, якщо посадова особа консульства
вчинила адміністративне правопорушення, Міністерство закордонних справ має
направити запит до дипломатичного представництва чи консульської установи
щодо того, чи перебувала на той момент ця особа під час виконання своїх
службових обов’язків. Зазвичай такі звернення мають позитивну відповідь,
навіть якщо це суперечило реаліям події. Таким чином, фактично можна
констатувати недоторканність цих посадових осіб на території держави їх
перебування [243].
Така проблема, на думку О. Сторожука, пояснюється відсутністю
вичерпного переліку службових обов’язків кожної особи, що користується
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службовим імунітетом та конкретних і універсальних критеріїв, що дають
змогу

однозначно

визначити,

чи

була

особа

в

момент

здійснення

правопорушення при виконанні своїх службових обов’язків. За умов
відсутності таких критеріїв можна констатувати певну суперечність між
інтересами двох держав. Так, з одного боку, йдеться про інтереси держави, яка
зацікавлена в захисті своїх громадян, а з іншого, – яка несе збитки від
правопорушення [217].
Більш детально вивчити ці проблемні питання дають змогу судові
прецеденти. Так, наприклад, суди визнавали себе некомпетентними щодо
оцінки дій консулів, які були вчинені під час виконанні ними службових
обов’язків, у наступних випадках:
– відмова консула у видачі виїзної візи (1927 р., Франція);
– нанесення консулом збитків унаслідок дорожньо-транспортної пригоди
під час поїздки в службових справах (1933 р., Франція);
– скерування консулом до суду сертифіката, що засвідчує статус особи
(1962 р., США);
– видача

консулом

паспорта

й

проїзних

документів

дівчині-

співвітчизниці, яка втікала від батьків (1970 р., Італія).
Інші приклади – винесення судами рішень і вироків у випадках, коли
суди розглядали дії консулів як такі, що були здійсненні не під час виконання
своїх службових обов’язків:
– несплата боргу за обслуговування (1912 р., Франція);
– розголошення консулом причин відмови у видачі візи, що завдало
шкоди репутації (1927 р., Франція);
– оренда особистого житла (1963, 1965, 1967 рр., Франція) [217].
Наведені приклади доводять, що особа, яка користується службовим
імунітетом, у разі вчинення злочину, як правило, якщо й притягується до
відповідальності, то зазвичай у державі перебування, тобто здійснення
правопорушення майже завжди розглядається як дія, що виходить за межі
службових обов’язків.
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Дипломатичні привілегії, які не поширюються на всіх іноземців, не є
чимось таким, що належить дипломату як індивідуму: вони надаються йому як
особі посадовій. Якщо діяльність суперечить дипломатичним функціям іноземця,
законодавчим нормам країни перебування, цілком може бути порушено питання
щодо відкликання цього дипломата від виконання функцій та подальшого його
видворення з країни.
Відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, у разі вчинення
протиправних дій дипломатом-іноземцем дії працівників міліції повинні бути
спрямовані на припинення цих дій. Так, Інструкцією з оформлення працівниками
Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженою наказом МВС України від
26 лютого 2009 р. № 77, передбачено, що в разі порушення правил дорожнього
руху особою, яка має імунітет, після перевірки документів, що посвідчують її
особу і підтверджують статус (дипломатичний паспорт, дипломатична картка,
консульська картка), уповноважена особа Державтоінспекції МВС складає
рапорт, а документи повертає власникові.
Якщо ж іноземна особа, яка має дипломатичний імунітет, керує
транспортним засобом у стані сп’яніння, їй пропонується припинити керування.
У разі відмови від добровільного проходження медичного огляду та спробах
продовжити керування транспортним засобом особою, яка має дипломатичний
імунітет, подальший рух цього автомобіля не допускається, у зв’язку з чим у
присутності двох свідків складається рапорт із зазначенням вичерпних
відомостей про особу правопорушника [85].
Отже, до іноземців, які користуються імунітетом, не може бути
застосовано адміністративну відповідальність на території нашої держави.
Водночас, якщо їх діяння є протиправними і посягають на права й свободи
громадян, а також інтереси держави загалом, стосовно них може бути
застосовано запобіжні заходи, що передбачають примусове припинення їх
протиправних діянь
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Таким чином, здійснений аналіз зазначеної проблематики показує, що в
справах

про

правосуб’єктність

адміністративні
іноземців,

які

правопорушення
не

користуються

загального
імунітетом

виду
від

адміністративної юрисдикції, та українських громадян співпадає, а тому
фактично може досліджуватися в одному руслі. З огляду на це, детальнішого
розгляду потребує вивчення притягнення до відповідальності за скоєння
адміністративних правопорушень спеціального виду.
Під час аналізу статистичних даних щодо виявлених правопорушень стає
зрозумілим, що більша частина адміністративних правопорушень, учинених
іноземцями, припадає на великі міста. Цьому, насамперед, сприяють густота
населення та можливість мати чималі заробітки.
З огляду на це, не всім іноземцям може бути наданий дозвіл на в’їзд в
Україну. Так, в’їзд в Україну іноземцю або особі без громадянства не
дозволяється:
– в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони
громадського порядку, якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і
законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;
– якщо при клопотанні про в’їзд в Україну така особа подала про себе
завідомо неправдиві відомості або підроблені документи або якщо паспортний
документ такої особи, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають
установленому зразку або належать іншій особі;
– якщо така особа порушила в пункті пропуску через державний кордон
України правила перетинання державного кордону України, митні правила,
санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог посадових і
службових осіб органів охорони державного кордону, митних та інших органів,
що здійснюють контроль на державному кордоні;
– якщо під час попереднього перебування на території України іноземець
або особа без громадянства не виконали рішення суду або органів державної
влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або мають інші не
виконані майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними
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особами, включаючи пов’язані з попереднім видворенням, у тому числі після
закінчення терміну заборони подальшого в’їзду в Україну [195].
Якщо ж іноземець не підпадає під жодний із цих пунктів, йому надається
дозвіл на в’їзд в Україну. За наявності дозволу для в’їзду на територію України
іноземці перед проходженням прикордонного контролю мають заповнити
міграційну карту, у якій буде зазначено загальні відомості про особу. Такий
документ дасть змогу в подальшому контролювати тимчасове перебування цієї
особи на території України.
Бланки міграційних карт видаються іноземцям для заповнення в разі
проходження: 1) повітряним (морським, річковим) транспортом – членами
екіпажів повітряних (морських, річкових) судів; б) залізничним транспортом –
членами

бригад

поїздів;

в) автомобільним

транспортом

загального

користування (автобусами) – водіями; г) особистим транспортом або пішим
порядком – посадовими особами органу прикордонного контролю.
Оформивши зазначені документи, іноземців фактично можна вважати
суб’єктами адміністративно-правових відносин.
Оскільки правосуб’єктність іноземців, що не користуються імунітетом,
фактично співпадає з правосуб’єктністю громадян України, варто детальніше
розглянути адміністративні правопорушення, що вчиняються суто іноземцями,
які перебувають на території України. Аналіз діючого адміністративноделіктного законодавства дає змогу зробити висновок про те, що всі спеціальні
адміністративні

правопорушення,

учинені

іноземними

громадянами,

представлені в КУпАП двома нормами: порушення іноземним громадянином
режиму перебування в Україні та порушення імміграційних правил.
Згідно з Правилами оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам
без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну, затвердженими
наказом МВС України від 8 жовтня 2008 р. № 524 [179], запрошення
оформляється посадовими особами територіальних органів міграційної служби
на підставі письмового клопотання юридичної особи для оформлення
запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візи для в’їзду в
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Україну або посадовими особами територіальних органів чи підрозділів
міграційної служби на підставі письмових заяв фізичних осіб для оформлення
запрошення для в’їзду в Україну іноземця чи особи без громадянства на
отримання візи для в’їзду в Україну.
У КУпАП передбачено такі види порушень у міграційній сфері:
Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил
перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.
Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на
навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та
оформлення для них документів.
Стаття

204-1.

Незаконне

перетинання

або

спроба

незаконного

перетинання державного кордону України.
Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації
іноземців і осіб без громадянства.
Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без
громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг.
Стаття 206-1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства
територією України.
Динаміка щодо притягнення до відповідальності іноземців за цими
видами правопорушень характеризується стабільністю, а за деякими зі статей –
щороку зростає.
У 2013 р. органами ДМС винесено 15 868 постанов про адміністративні
правопорушення за статтями 203, 204, 205 і 206 КУпАП, у тому числі за:
порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і
транзитного проїзду через територію України (ст. 203) – 13 083 постанов;
порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла,
реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них
документів (ст. 204) – 1 176 постанов; невжиття заходів до забезпечення
своєчасної

реєстрації

іноземців

і

осіб

без

громадянства

(ст. 205)

–

1 558 постанов; порушення порядку надання іноземцям та особам без
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громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг
(ст. 206) – 51 постанова.
У 2014 р. органами ДМС України притягнуто до адміністративної
відповідальності

16965 нелегальних мігрантів та порушників міграційного

законодавства за статтями 203–206 КУпАП, у тому числі за: ст. 203 – 13785;
ст. 204 – 184; ст. 205 – 2921; ст. 206 – 75 (додаток 8). Як бачимо, загальна
кількість таких протоколів збільшилася у 2014 р. порівняно з попереднім на
1097, тобто на 7 %. Суттєво зросли показники щодо притягнення до
відповідальності за ст. 203 (у 2014 р. на 702 більше порівняно з попереднім
роком, тобто на 5 %), ст. 205 (у 2014 р. на 1363 більше порівняно з попереднім
роком, тобто на 87 %). Натомість майже вшестеро менше осіб було притягнуто
до відповідальності за ст. 204. Водночас за ст. 200, 201 до адміністративної
відповідальності протягом зазначеного періоду особи не притягалися.
З наведених цифр чималу частку становлять представники країн ЄС.
Наприклад, за даними МВС України, з числа іноземців – громадян Італії було
притягнуто до відповідальності за ст. 203 КУпАП у 2008 р. – 43 особи, 2009 р. –
49, 2010 р. – 50, 2011 р. – 63; громадян Польщі: у 2008 р. – 143 особи, 2009 р. –
206, 2010 р. – 304, 2011 р. – 128; громадян Болгарії: у 2008 р. – 59 осіб, 2009 р. –
91, 2010 р. – 81, 2011 р. – 79; громадян Латвії: у 2008 р. – 93 особи, 2009 р. – 90,
2010 р. – 124, 2011 р. – 95.
Так, згідно зі ст. 203 КУпАП, порушення іноземцями та особами без
громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів
на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами,
термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на
це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або
недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання,
або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну
перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через
територію України, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті,
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– тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподаткованих
мінімумів доходів громадян.
Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого
порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в
Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України, –
тягнуть

за

собою

накладення

штрафу

від

двадцяти

до

сорока

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки, коли іноземці чи особи
без громадянства з наміром набути статусу біженця незаконно перетнули
державний кордон України і перебувають на території України протягом часу,
необхідного для звернення до відповідного органу міграційної служби із
заявою про надання їм статусу біженця відповідно до Закону України «Про
біженців» [97, с. 36].
Порядок питань, пов’язаних з їх в’їздом в Україну або виїздом з України,
регулюється законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» від 4 лютого 1994 р. № 3929-ХІІ, «Про біженців» від 21 червня
2001 р. № 2557-ІІІ, Порядком продовження строку перебування та продовження
або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства на території України, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 150 [177], та іншими нормативноправовими актами.
Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 203, полягає у
вчиненні таких діянь: порушенні іноземцями та особами без громадянства
правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право
проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії
яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо
необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або
недодержанні встановленого порядку пересування й зміни місця проживання,
або ухиленні від виїзду з України після закінчення відповідного терміну
перебування, порушенні правил транзитного проїзду через територію України,
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недодержанні іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку
реєстрації або порушенні встановленого терміну перебування в Україні.
Іноземці й особи без громадянства можуть у встановленому порядку
іммігрувати

в

Україну

на

постійне

проживання

або

прибути

для

працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її
території. Іноземці та особи без громадянства, які іммігрували на постійне
проживання або прибули для тимчасового працевлаштування, отримують
посвідки на постійне або тимчасове проживання.
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на іншій
законній підставі, уважаються такими, що тимчасово перебувають в Україні.
Вони зобов’язані в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
зареєструвати свої паспортні документи, і виїхати з України після закінчення
відповідного терміну перебування. Якщо іноземці та особи без громадянства,
які тимчасово перебувають в Україні, змінюють місце проживання, вони
зобов’язані повідомити про це органи внутрішніх справ, у яких зареєстровано
їх паспортні документи [97, с. 37].
Помітною проблемою залишається недотримання встановленого порядку
пересування. Іноземні громадяни мають право на свободу пересування в
особистих цілях у межах України на підставі документів, оформлених
відповідно до чинного законодавства, за винятком відвідування територій
організацій і об’єктів, для в’їзду на які відповідно до законодавства необхідний
спеціальний дозвіл.
Іноземці й особи без громадянства можуть пересуватися територією
України та обирати місце проживання в ній відповідно до порядку,
встановленого Кабінетом Міністрів України. Обмеження в пересуванні та
виборі місця проживання допускаються, коли це необхідно для забезпечення
безпеки України, охорони громадського порядку, охорони здоров’я, захисту
прав і законних інтересів її громадян та інших осіб, які проживають в Україні.
Іноземці й особи без громадянства, які перебувають в Україні, зобов’язані
мати паспорт – документ, що підтверджує громадянство іноземця та особи без
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громадянства або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим
органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду
за кордон і визнаний Україною. Юридичні й фізичні особи, які приймають
іноземців та осіб без громадянства, забезпечують своєчасне роз’яснення їм
прав, свобод та обов’язків, передбачених законодавством України, ведуть
відповідний облік цих осіб, а також несуть відповідальність за своєчасне
оформлення документів на право їх перебування в Україні, пересування
територією країни й виїзд з України після закінчення визначеного терміну їх
перебування.

Приймати

іноземців

та

осіб

без

громадянства

можуть

зареєстровані в установленому порядку українські, спільні чи іноземні
підприємства, установи й організації, а також фізичні особи, які постійно
проживають в Україні або тимчасово тут перебувають у зв’язку з навчанням,
стажуванням тощо [97, с. 36].
Говорячи

про

адміністративну

відповідальність

за

недотримання

іноземцями встановленого порядку вибору місця проживання, слід зазначити,
що особа зазначеної категорії, яка тимчасово проживає в Україні, не має права
за власним бажанням змінювати місце свого проживання в межах суб’єкта
України, на території якого йому дозволене тимчасове проживання, або
обирати місце свого проживання поза межами зазначеного суб’єкта України.
Окрім

названих

правопорушень,

учинення

яких

можливе

лише

іноземцями, слід назвати й ухиляння від виїзду з України після протікання
певного строку перебування, недотримання правил транзитного проїзду
територією України, порушення порядку працевлаштування тощо.
Перебування іноземця, який тимчасово проживає або тимчасово
перебуває в Україні, обмежене певними строками. Ці строки визначені
українським законодавством і після їх закінчення така особа зобов’язана
покинути територію нашої держави. Згідно зі ст. 3 Закону України «Про
правовий статус іноземців», іноземці, які тимчасово перебувають на території
України, зобов’язані в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України,
зареєструвати свої паспортні документи, і виїхати з України після закінчення
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відповідного терміну перебування. Якщо іноземці й особи без громадянства, які
тимчасово перебувають в Україні, змінюють місце проживання, вони
зобов’язані повідомити про це органи внутрішніх справ, у яких зареєстровано
їх паспортні документи [195].
Підставою

адміністративної

відповідальності

може

бути

також

порушення порядку працевлаштування. Згідно зі ст. 3 Закону України «Про
зайнятість», іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні,
яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано
тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну,
мають право на зайнятість на підставах і в порядку, установлених для громадян
України [187].
Іноземні фізичні особи мають право вільно розпоряджатися своїми
здібностями у сфері праці. Вони можуть вільно обирати рід діяльності та
професію, використовувати власні здібності та майно для підприємницької та
іншої економічної діяльності, що не суперечить вітчизняним законодавчим
вимогам. Так, ст. 8 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» передбачене певне обмеження права на трудову діяльність,
зокрема іноземці й особи без громадянства не можуть призначатися на окремі
посади або займатися

певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до

законодавства України призначення на ці посади або заняття такою діяльністю
пов’язане з належністю до громадянства України.
Відповідно до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437 [176],
використання праці іноземців в Україні здійснюється на основі відповідних
дозволів. Дозвіл на використання праці іноземця видається на строк не більше
як на один рік. Дія такого дозволу може бути продовжена на той самий строк.
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Дозвіл на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства,
зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку, видається не більш як на
три роки. Дія такого дозволу може бути продовжена на два роки.
Дозвіл на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства,
стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення
питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту, видається на строк дії довідки про звернення за захистом в Україні, але
не більш як на один рік. Дія дозволу може бути продовжена за умови
продовження дії такої довідки.
Дозвіл анулюється в разі: неподання роботодавцем копії укладеного
трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства;
дострокового розірвання роботодавцем трудового договору (контракту) з
іноземцем чи особою без громадянства; установлення недостовірності даних,
що містяться в поданих роботодавцем документах; набрання обвинувальним
вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за
скоєння злочину, законної сили; наявності рішення про примусове повернення
або примусове видворення іноземця чи особи без громадянства, прийнятого
відповідно до ст. 26, 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства»; установлення факту застосування праці іноземця чи особи
без громадянства на інших умовах, ніж ті, що зазначені у дозволі, або іншим
роботодавцем; рішення територіального органу або підрозділу ДМС про
визнання іноземця або особи без громадянства біженцем чи особою, яка
потребує додаткового захисту; невикористання іноземцем чи особою без
громадянства права на оскарження рішення територіального органу чи
підрозділу ДМС про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, або в разі остаточного вирішення питання про відмову у
визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Якщо іноземець чи особа без громадянства без поважних причин не
приступила до роботи в передбачений трудовим договором (контрактом) строк,
роботодавець повинен протягом п’яти робочих днів письмово повідомити про
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це територіальний орган або підрозділ ДМС за місцем видачі посвідки на
тимчасове проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, і
територіальний орган, яким видано дозвіл.
Підстави адміністративної відповідальності, пов’язані з порядком в’їзду в
Україну, виїзду з України і транзитного проїзду через її територію іноземців;
оформлення

документів

іноземцям

на

право

перебування

в

Україні;

пересування зазначеної категорії осіб територією України і вибору ними місця
проживання в Україні; відповідальності іноземців та осіб без громадянства,
юридичних і фізичних осіб, які їх приймають чи надають їм послуги, за
порушення законодавства України, визначаються Порядком продовження
строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового
перебування іноземців та осіб без громадянства на території України,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р.
№ 150. Цей Порядок визначає процедуру продовження строку перебування та
продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб
без громадянства на території України.
Так, іноземці й особи без громадянства, які на законній підставі прибули
в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території:
1) протягом наданого візою дозволу в разі в’їзду з держав із візовим
порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами
України;
2) не більш як 90 днів протягом 180 днів із дати першого в’їзду з держав з
безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними
договорами України;
3) на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів із дати
першого в’їзду за візою, оформленою до 11 вересня 2011 р.
Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну,
крім осіб, які відповідно до ч. 4, 5 ст. 16 Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» звільняються від реєстрації або паспортні
документи яких реєструються в МЗС та його представництвах, здійснюється в
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пункті

пропуску

через

державний

кордон

посадовою

особою

Держприкордонслужби.
Іноземці та особи без громадянства з метою транзитного проїзду
територією України переміщуються в межах визначеного в проїзному квитку
строку, а в разі відсутності квитка – строку, необхідного для транзитного
проїзду на відповідному виді транспорту.
Рішення про продовження строку перебування іноземців та осіб без
громадянства на території України понад встановлені цим Порядком строки
приймається керівником територіального органу або підрозділу ДМС чи його
заступником у разі подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи
набуття громадянства України та наявності підстав, які не дають змоги виїхати
з України, відповідно до ст. 22 Закону України «Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства», а також головою ДМС або його заступником в інших
випадках за умови подання підтверджувальних документів [177].
Порушення цих Правил, відповідно, може бути підставою для скорочення
терміну тимчасового перебування в Україні (ст. 31 Закону України «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства»), видворення за межі
України

та

застосування

інших

заходів

відповідно

до

вітчизняного

законодавства.
Вітчизняне законодавство чітко визначає умови скорочення строку
проживання іноземців або їх тимчасового перебування на території України.
Відповідно до Порядку продовження строку перебування та продовження або
скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства
на території України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. № 150, строк тимчасового перебування іноземця та особи
без громадянства на території України скорочується в разі, коли нема
установлених ч. 4–12 ст. 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства» підстав для їх тимчасового проживання або тимчасового
перебування на території України.
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Рішення про скорочення строку тимчасового перебування іноземця на
території України приймає керівник територіального органу або підрозділу
ДМС чи його заступник або керівник органу СБУ в разі відсутності підстав для
тимчасового перебування, а також заяви приймаючої сторони, органу
внутрішніх справ чи органу охорони державного кордону. У рішенні про
скорочення

строку

тимчасового

перебування

іноземця

та

особи

без

громадянства на території України зазначається строк, протягом якого особа
зобов’язана виїхати з України. Такий строк не може бути більш як десять діб із
дня прийняття рішення [177].
Отже, вищенаведене дає змогу зробити висновок, що детермінантою
адміністративної відповідальності іноземних громадян – представників країн
ЄС, що зрештою визначає підстави відповідальності та міру покарання, є
особливості правового статусу зазначеної категорії осіб. Питання специфіки
правопорушень, які можуть бути скоєні суто іноземцями як спеціальними
суб’єктами адміністративної відповідальності, є досить специфічним, а тому
більш детально воно буде розглянуте в розділі 2.3 дисертації, зокрема під час
розкриття заходів адміністративно-правового примусу.

2.2. Юридичні особи країн Європейського Союзу як суб’єкти
адміністративної відповідальності

В умовах активних адміністративно-правових перетворень правової
системи України особливого значення набуває інститут адміністративної
відповідальності юридичних осіб, у тому числі іноземних. Уже найменші
спроби вивчити означене питання демонструють складність дослідження
предмета. Власне функціонування та реалізація організаційно-правових
характеристик юридичних осіб як самостійного правового інституту в Україні
на сьогодні не позбавлене низки проблем. Так, інститут адміністративної
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відповідальності

юридичних

осіб

є

одним

із

головних

інститутів

адміністративного права, за допомогою якого здійснюється захист не тільки
адміністративно-правових відносин, а й відносин, урегульованих нормами
фінансового, екологічного, трудового, митного, а в деяких випадках цивільного
права та процесуальних галузей. Тому досліджуваний феномен часто
стосується одночасно різних сфер життєдіяльності, відповідно адаптуючись до
змін, що протікають у кожній із них.
Окрім цього, якщо говорити про адміністративну відповідальність
юридичних осіб країн ЄС, то відчувається постійна потреба в узгодженні
нормативного

врегулювання

законодавства

до

зазначеного

цього

європейських

інституту

питання,

стандартів,

регулюються

як

адаптації
оскільки

українського

функціонування

внутрішньодержавними,

так

і

міжнародними нормами. Так, на сьогодні правову базу Ради Європи становлять
більше 170 конвенцій, хартій, угод, а Верховна Рада надала згоду на
обов’язковість для України менше половини із загальної кількості конвенцій,
відповідно стає зрозумілим, що чимало труднощів пов’язано саме з суто
правовим аспектом [162, с. 23].
Інститут

адміністративної

відповідальності

юридичних

осіб

безпосередньо пов’язаний із процесом державного регулювання економіки,
адже є важливою складовою останнього. На сьогодні кількість колективних
утворень

постійно

зростає,

переважна

більшість

юридичних

осіб

не

перебувають у прямій підпорядкованості державним органам, засновані не на
державній формі власності, що підтверджує необхідність забезпечення
належного нормативного врегулювання державної дисципліни з метою
протистояння адміністративним правопорушенням.
Скажімо, про активізацію діяльності іноземних юридичних осіб на
території України свідчить аналіз інвестиційного клімату. Наприклад, у 2011 р.
іноземні інвестори вклали в економіку України прямих інвестицій 6 млрд
473,1 млн доларів США, що на 8,13 % більше від показника 2010 р. (5 млрд
986 млн доларів США). Загальний об’єм внесених з початку інвестування в
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економіку України прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2011 р. становив
49 млрд 362,3 млн доларів США, що на 10,2 % більше порівняно з об’ємами
інвестицій на початок 2011 р. [148]. Якщо ж брати до уваги прямі іноземні
інвестиції власне країн ЄС в економіку України, то спостерігаємо особливо
прогресуючу динаміку (на початок 1996 р. – 896,9 млн доларів США, 2002 р. –
4555,3 млн, 2003 р. – 5471,8 млн, 2004 р. – 6794,4 млн, 2005 р. – 9047 млн,
2006 р. – 16890 млн, 2007 р. – 21607,3 млн, 2008 р. – 29542,7 млн, 2009 р. –
35616,4 млн, 2010 р. – 40026,8 млн [84]. Не викликає сумніву, що вкладення
такого капіталу потребує контролювання фінансових потоків, урегулювання
різноманітних виробничих процесів, що обумовлює діяльність представників
країн ЄС на території України. Така прогресуюча статистика ще раз
підтверджує переконання науковців у тому, що «… державна політика в
зазначеній сфері перш за все повинна бути спрямована на нормативне
врегулювання порядку залучення та використання іноземних інвестицій,
… визначення державних гарантів у цій сфері» [29, с. 44], а отже, й пошук
найбільш дієвих шляхів попередження правопорушень, які потенційно можуть
бути вчинені в цій сфері правовідносин.
Усвідомлення

юридичних

осіб

як

суб’єктів

адміністративної

відповідальності означене відсутністю єдиного підходу до сутності зазначеної
категорії. Полярність думок науковців у цьому сенсі не є випадковою, адже,
дійсно, юридичні особи законодавчо чітко не визначені в якості суб’єктів
адміністративної відповідальності, що логічно породжує дискусію щодо цього
питання.
Варто зазначити, що чинне адміністративне законодавство не дає
узагальненого визначення суб’єкта адміністративного правопорушення, як це,
наприклад, зроблено в ст. 18 Кримінального кодексу України стосовно суб’єкта
злочину [119]. Однак, як правильно зазначає С. Омельянчик, для теорії та
методології адміністративного права визначення зазначеного поняття є не менш
важливим, ніж «суб’єкт злочину»

для кримінального права. Суб’єкт

правопорушення входить до складу адміністративного проступку, без якого
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неможливе притягнення особи до адміністративної відповідальності. Тому
виправданою є позиція автора щодо необхідності подальшого законодавчого
закріплення цього поняття в теорії адміністративного права [161, с. 114].
На сьогодні в низці країн уже запроваджено інститут адміністративної
відповідальності юридичних осіб, зокрема в Данії, Японії, Канаді, США,
Австрії, Бельгії, Німеччині, Франції, Італії, Португалії та деяких інших
державах. Юридичну особу як суб’єкта адміністративної відповідальності
законодавчо закріплено в Кодексах про адміністративні правопорушення
Російської Федерації, Білорусі, Азейбарджану, Казахстану, Киргизстану та ін.
Найбільш широко цей правовий інститут використовується в юридичній
практиці ЄС. Отже, протягом останніх десятиліть чітко прослідковується
світова тенденція у вирішенні означеного питання.
Детальний аналіз проблеми дає можливість з’ясувати, що юридична
особа може здійснити вчинок, який має всі головні ознаки, притаманні
правопорушенню. До таких ознак слід віднести протиправність, суспільну
шкідливість, вольовий характер акту скоєння правопорушення, застосування до
порушника державного примусу [205]. Більше того, як зазначалося вище,
порушення юридичною особою встановленого порядку управління й державної
дисципліни може завдати значно більшої шкоди державі та суспільству
порівняно з фізичною особою.
З цього приводу Н. Малєїн зазначає, що юридична особа, у тому числі й
іноземна, цілком може бути суб’єктом такого виду правової поведінки, як
правопорушення, і бути притягнутою до адміністративної відповідальності,
оскільки між цими категоріями існує нерозривний зв’язок. Адміністративна
відповідальність – це реакція на правопорушення, її прямий наслідок, а
правопорушення – це єдина підстава для притягнення до адміністративної
відповідальності. За загальним правилом, де є правопорушення, має бути
відповідальність [136, с. 130–131].
Більшість науковців доводять, що вчинення особою адміністративного
правопорушення є єдиною підставою притягнення до адміністративної
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відповідальності [220, с. 4]. При цьому в сучасній теорії адміністративного
права досить поширеною є позиція щодо двох підстав відповідальності
юридичних осіб: нормативної та фактичної. Нормативна підстава, тобто
«система

правових

актів,

якими

встановлюється

адміністративна

відповідальність (матеріально-правова основа) і регулюється провадження у
справах про адміністративні проступки (процесуально-правова основа)» [21,
с. 8]. Водночас фактична підстава усвідомлюється як учинене правопорушення,
тобто адміністративний проступок, що зумовлює рух усієї структури
адміністративної відповідальності [138, с. 176].
До таких двох підстав інші науковці додають третю – процесуальну.
Зокрема, вона передбачає акт компетентного суб’єкта про накладення
конкретного стягнення за певне правопорушення. Обов’язковою передумовою
притягнення до адміністративної відповідальності є наявність усіх трьох
зазначених

підстав.

Адже,

перш

за

все,

повинна

бути

норма,

що

встановлюватиме обов’язок та санкцію за його невиконання; потім може
виникнути фактична підстава – правопорушення; за наявності норми та дії
щодо її порушення уповноважений суб’єкт в установленому порядку вправі
визначити покарання за адміністративне правопорушення [22, с. 25–26]. Такий
підхід до усвідомлення підстав адміністративної відповідальності юридичних
осіб є найбільш повним, адже дає змогу розкрити не лише сутність її як такої, а
й конкретизує почерговість усіх етапів означеного процесу.
Статтею 9 КУпАП визначено, що адміністративним правопорушенням
(проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи
бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи
громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено
адміністративну відповідальність [96]. Із наданого законодавцем визначення
прослідковуються такі обов’язкові ознаки адміністративного правопорушення,
як протиправність, винність і карність.
На думку Л. Попова, адміністративна відповідальність поширюється на
всі правопорушення (незалежно від галузевої приналежності), у яких наявний
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адміністративно-правовий метод регулювання суспільних відносин, що
виникають

у

різноманітних

сферах.

Таке

положення

стосується

і

відповідальності юридичних осіб. З огляду на це, науковець взагалі піддає
сумніву будь-які судження щодо фінансової, екологічної, земельно-правової,
митної та інших видів відповідальності, оскільки це все – різновиди одного й
того ж явища – адміністративної відповідальності, суб’єктами якої в багатьох
випадках є юридичні особи [175, с. 349].
Адміністративну відповідальність
традиційні

ознаки

складу

юридичних

адміністративного

осіб

характеризують

правопорушення:

об’єкт,

об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Однак вони суттєво
відрізняються від аналогічних ознак, характерних для правопорушень,
учинених фізичними особами.
Так, об’єктом адміністративного правопорушення юридичної особи є
суспільні відносини, що регулюються нормами адміністративного права й
охороняються заходами адміністративного покарання. Як зазначає Б. Семенко,
юридичні особи наділені державою правом на участь у широкому колі
правових відносин. Саме з діяльністю юридичних осіб тісно пов’язане
забезпечення правопорядку в суспільстві, формування правомірної поведінки,
адже економічне, політичне, державне життя країни складається з діяльності не
лише окремих громадян, а й колективних утворень, таких, як підприємства,
установи, організації, обсяг ресурсів яких значно перевищує обсяг ресурсів, що
сконцентровані у сфері безпосереднього впливу фізичних осіб. А тому
правомірна діяльність юридичних осіб має першочергове значення для
нормального існування суспільства й держави [205].
Об’єктивна

сторона

адміністративного

правопорушення

іноземної

юридичної особи – це протиправне діяння (дія або бездіяльність) шкода,
завдана правопорушенням і причиновий зв’язок між протиправною поведінкою
та завданою шкодою. Особливою ознакою об’єктивної сторони правопорушень
юридичних осіб є триваючий характер проступків і повторюваність. Так,
наприклад, у ч. 2 ст. 22 Закону України «Про виключну (морську) економічну
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зону» [182] передбачається підвищена відповідальність за повторні протягом
року дії (незаконна розвідка, створення штучних островів тощо).
У науковій літературі існують неоднозначні думки щодо такої ознаки
об’єктивної сторони, як наявність шкоди й залежність адміністративної
відповідальності від неї та причинового зв’язку з протиправним діянням. З
цього приводу В. Димченко пише: «Шкода, завдана адміністративним
правопорушенням,
Адміністративний
матеріальні

часто

полягає

проступок,

збитки,

однак

у

скоєний
оскільки

власне

протиправному

організацією,

може

адміністративна

діянні.

спричинити

відповідальність

організацій не має на меті відшкодування завданих матеріальних збитків, для
покладання відповідальності та визначення її обсягу важливі перш за все сам
факт

протиправної

поведінки

та

обставини,

які

безпосередньо

його

торкаються …, але не наслідки порушення» [67, с. 60].
Аналізуючи цю думку, С. Овчарова зауважує, що в ній наявне
змішування різних понять шкоди: шкоди, заподіяної адміністративним
правопорушенням,

і

матеріальних

збитків,

завданих

адміністративним

правопорушенням, які підлягають відшкодуванню. За словами авторки, саме в
заподіянні адміністративним правопорушенням шкоди та за наявності
причинового зв’язку між дією (бездіяльністю) юридичної особи та завданою
шкодою, й виражається адміністративна протиправність, яка породжує
адміністративну відповідальність юридичної особи. І тільки за наявності шкоди
та причинового зв’язку можливо визнати юридичну особу суб’єктом
адміністративного

проступку

й

притягнути

її

до

адміністративної

відповідальності [157, с. 17].
Беручи до уваги чинне законодавство України, з цим твердженням
погодитися складно. Так, у розділі 9 Закону України «Про ветеринарну
медицину»

від

15 листопада

2001 р.

[181]

зазначені

суб’єкти

несуть

відповідальність за порушення норм, правил, стандартів, вимог, нормативів
незалежно від того, спричинені ці шкідливі наслідки чи ні. Аналогічна ситуація
передбачена і в Законі України «Про відповідальність підприємств, їх
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об’єднань, установ та організацій за порушення в сфері містобудування» від
14 жовтня 1994 р. [183].
Суб’єктом адміністративного правопорушення в нашому випадку є
іноземна юридична особа. Хоча й законодавчо поняття іноземної юридичної
особи

не

визначено,

окреслені

його

характеристики

дають

підстави

усвідомлювати іноземну юридичну особу як організацію, утворену відповідно
до законодавства іноземної держави з місцезнаходженням за межами України,
діючи на її території посередництвом відкриття представництв і філіалів.
Суб’єктом адміністративної відповідальності є іноземна юридична особа, яка
відповідно до чинного вітчизняного та міжнародного законодавства має такий
правовий статус.
Звичайно,

іноземна

юридична

особа

є

специфічним

суб’єктом

адміністративної відповідальності, але, незважаючи на його особливості, сама
відповідальність

зберігає

такі

свої

ознаки:

державний

примус,

осуд

правопорушення і правопорушника, настання негативних наслідків для
суб’єкта правопорушення [205].
Так,

на

думку

В. Мельникова,

адміністративно-правовий

статус

підприємства, установи, організації, об’єднання (юридичних осіб) – це
закріплена в Конституції, законах і підзаконних актах, їх Статутах і
Положеннях, система прав і обов’язків, що регулює управлінські відносини між
цими підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями й органами
виконавчої влади (державного управління). Як і у випадку з адміністративноправовим

статусом

фізичної

особи,

адміністративно-правовий

статус

юридичних осіб може бути:
– загальним (зумовленим комплексом загальних для всіх юридичних осіб
прав і обов’язків у сфері діяльності органів виконавчої влади (державного
управління), що випливають безпосередньо з норм права);
– спеціальним (зумовленим комплексом загальних і додаткових прав та
обов’язків у сфері діяльності органів виконавчої влади (державного управління)
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певних груп юридичних осіб, наданих їм нормами права для досягнення перед
ними завдань);
– індивідуальним (зумовленим комплексом тих прав та обов’язків
конкретної юридичної особи у сфері діяльності органів виконавчої влади
(державного управління), носієм яких є зазначена юридична особа) [143, с. 12–13].
При цьому якщо громадяни України, особи без громадянства й іноземні
громадян (які не наділені імунітетом від української адміністративної
юрисдикції) як суб’єкти адміністративної відповідальності (залежно від їх
адміністративно-правового

статусу,

вчиненого

правопорушення

й

передбачених за ці правопорушення адміністративних покарань) можуть бути
як загальними, так спеціальними й особливими суб’єктами адміністративної
відповідальності, то суб’єкти адміністративної відповідальності – юридичні
особи можуть бути лише загальними й спеціальними суб’єктами (наприклад, за
ознакою

їх

особливої

організаційно-правової

форми,

необхідної

для

кваліфікації діяння як правопорушення) [143, с. 14].
На теренах України детальний аналіз відповідних статей КУпАП норми
стосовно віку, після досягнення якого настає відповідальність, щодо обставин,
які виключають адміністративну відповідальність, неосудності особи, мети
адміністративного стягнення тощо, можна дійти висновку, що КУпАП
установлює адміністративну відповідальність лише фізичних осіб (ст. 12
КУпАП).
Проте, хоча на сьогодні правовий статус юридичних осіб як суб’єктів
відповідальності та проступки, скоєні ними, у діючому КУпАП не визначені,
нормотворча практика засвідчує регламентацію цього інституту через окремі
акти як адміністративного, так й інших галузей законодавства. Так,
Ю. Дорохіна зазначає, що зміна суспільно-політичної ситуації в Україні після
набуття нею незалежності, розвиток підприємництва на основі різних форм
власності, перехід до ринкової економіки та інші чинники, не чекаючи
відповідного наукового забезпечення, спричинили прийняття Верховною
Радою України низки законів, якими було встановлено адміністративну
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відповідальність юридичних осіб. Подібні відносини регулюються Законами
України «Про відповідальність підприємств, установ і організацій за
правопорушення
(економічну)

у

зону

епідеміологічного

сфері

містобудування»,

України»,

благополуччя

«Про

«Про

виключну

забезпечення

населення»,

«Про

морську

санітарного

банки

і

та

банківську

діяльність» та багатьма іншими [71, с. 111]. Така «розпорошеність» і
невизначеність, на думку Р. Денчук, негативно впливає на ефективність
адміністративної відповідальності [66, с. 133], з чим важко не погодитися.
Так, явною ознакою адміністративної відповідальності юридичних осіб є
норми, передбачені численними нормативно-правовими актами України.
Наприклад, Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від
7 червня 1996 р. [191], що змістом глави 5 чітко визначає відповідальність
суб’єктів господарювання (юридичних осіб) за недобросовісну конкуренцію
(накладення штрафу, відшкодування шкоди, вилучення товарів з неправомірно
використаним позначенням та копій виробів іншого суб’єкта господарювання,
спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей); Закон України
«Про ветеринарну медицину» від 5 грудня 1996 р. [181], що передбачає перелік
допущених порушень і відповідний розмір штрафу; Закон України «Про
виключну (морську) економічну зону України» від 16 травня 1995 р. [182], який
визначає відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську)
економічну зону України (встановлює розмір штрафу, відшкодування шкоди
тощо).
На думку В. Колпакова, усі ознаки складу, що характеризують суб’єкта,
можна поділити на дві групи: загальні та спеціальні (аналогічно до цього й
суб’єктів прийнято поділяти на загальних і спеціальних) [104, с. 278–279]. До
загальних ознак належать такі, що повинна мати будь-яка особа, на яку
накладається адміністративне стягнення. До них належать вік та осудність.
У КУпАП вживається лише термін «особа», тоді як «фізична особа» –
взагалі не зустрічається. З огляду на це, В. Колпаков небезпідставно припускає,
що суб’єктом адміністративного правопорушення може бути як фізична, так і
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юридична особа [103, с. 62]. Аналогічної позиції дотримується і видатний
теоретик держави і права О. Скакун, зазначаючи, що суб’єкт правопорушення –
це фізична або юридична особа, що вчинила правопорушення і є
деліктоздатною, тобто має здатність нести юридичну відповідальність. При
цьому деліктоздатність фізичної особи визначається законом з урахуванням
віку й психічних можливостей контролювати свою поведінку волею та розумом
(свідомістю) [207, с. 625], у чому власне й полягає її різниця з юридичною
особою.
Отже, на думку численних науковців, суб’єкт адміністративного права –
це фізична чи юридична особа, яка є носієм прав та обов’язків у сфері
державного управління, передбачених адміністративно-правовими нормами, та
має здатність надані права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати [7,
с. 25]. Така позиція перегукується з висновками Д. Лук’янця, який визнає
юридичних осіб суб’єктами адміністративної відповідальності, визначаючи такі
особливості нормативної моделі їх адміністративної відповідальності:
– відсутність у юридичних осіб власних психологічних характеристик;
– участь юридичних осіб у правовідносинах через уповноважених
представників;
– наявність у юридичних осіб внутрішньої організаційної структури;
– специфічні параметри оцінки діяльності юридичних осіб.
Водночас науковець доводить, що адміністративні стягнення як заходи
адміністративної відповідальності покладаються на фізичних осіб, а санкції, що
застосовуються в адміністративному порядку, – на юридичних осіб [133, с. 20–22].
Л. Попов та Ю. Колесніченко до ознак юридичної особи як потенційного
суб’єкта адміністративної відповідальності відносять такі, як: майнова
відособленість; самостійна майнова відповідальність; виступ у цивільних
відносинах від свого імені; володіння стійкою організаційною структурою, або
єдність»;

«організаційна

володіння

законодавчо

обумовленою

адміністративною правосуб’єктністю (адміністративною правоздатністю й
дієздатністю,

а

також

адміністративної

деліктоздатністю);

відсутність
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можливості здійснювати владно-управлінські функції стосовно не підлеглих їм
третіх осіб (які не належать до системи державних контрольних органів);
відсутність можливості застосовувати міри адміністративної відповідальності,
адміністративні стягнення до третіх осіб [174, с. 43].
Серед досліджень вітчизняних учених-адміністративістів наявна також
позиція, згідно з якою суб’єкти адміністративного права слід класифікувати за
двома групами, поділивши на індивідуальні й колективні. Так, С. Ківалов і
Л. Біла відносять до останніх: органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян. При
цьому вони акцентують увагу на тому, що підприємства, установи та
організації посідають особливе місце в системі суб’єктів адміністративного
права, оскільки через їх діяльність держава здійснює свої функції та реалізовує
завдання [91, с. 18–24].
Така позиція не викликає сумнівів, особливо якщо враховувати, що за
межами

КУпАП

діє

досить

велика

група

норм,

які

передбачають

відповідальність юридичних осіб за вчинення протиправних діянь. І хоча такі
дії не належать, на думку законодавця, до адміністративних правопорушень, а
відповідальність за них не названа адміністративною, вони мають їх
найважливіші ознаки.
Загальновідомим є те, що юридичних осіб визнають суб’єктами правових
відносин майже в усіх галузях права, за винятком тих, де це неможливо з
огляду на природу власне відносин (наприклад, у кримінальному, сімейному
праві та деяких інших). Вступаючи у правові відносини, юридичні особи, як і
фізичні, своїми діями можуть реалізовувати надані їм права та виконувати
обов’язки, тобто здійснювати правомірну поведінку, але можуть і порушувати
їх, тобто здійснювати неправомірну поведінку. За окремі вияви неправомірної
поведінки законодавством передбачено притягнення порушника, у нашому
дослідженні – юридичної особи, до правової відповідальності.
Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення становить
сукупність ознак, що характеризують психічне відношення особи до вчиненого.
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Однією з головних ознак суб’єктивної сторони є вина. Питання врахування
поняття вини стосовно юридичної особи на сьогодні є дискусійним. Науковці
висловлюють думку про те, що адміністративну відповідальність юридичної
особи не можна вважати відповідальністю колективною, а вина організації не
ототожнюється з виною працівників, оскільки відповідно до сучасного
розуміння поняття «організація», до її суб’єктів управління можуть належати і
не члени цієї організації (наприклад збори акціонерів) [216, с. 8].
Підтверджують цю думку й психологічні характеристики поняття «вина».
Тому варто погодитися з думкою дослідників про те, що вину юридичної особи в
скоєнні адміністративного проступку слід розуміти як неприкладення юридичною
особою зусиль, які допускає та вимагає законодавство, для виконання покладених
на

неї

обов’язків,

за

порушення

яких

передбачена

адміністративна

відповідальність, а також як невикористання наданих прав і можливостей для
усунення причин адміністративного правопорушення [157, с. 18].
Розглядаючи
адміністративного

характеристики
проступку,

юридичної

І. Голосніченко

особи

зазначає,

як
що,

суб’єкта
безумовно,

організація не є одухотвореною, тому ті ж самі ознаки суб’єктивної сторони
проступку, які має фізична особа, їй не властиві. Однак юридичну особу можна
вважати опосередковано винною, якщо акти її протиправної діяльності є
наслідком усвідомлюваних дій (бездіяльності) фізичних осіб, які перебувають з
нею в організаційно-правових відносинах, у тому числі її посадових осіб, які не
перебувають з нею в трудових відносинах (акціонери, особи, які виконують в
інтересах юридичної особи певні роботи за договором, та ін.) [55, с. 61].
Застосовуючи поняття вини відносно юридичних осіб, слід ураховувати,
що воно наповнене дещо іншим змістом, ніж у випадку з фізичними особами. У
теорії права вина юридичної особи завжди розглядалася як вжиття чи невжиття
всіх необхідних і можливих засобів для попередження порушення або
пом’якшення його негативних наслідків. Наявність вини констатувалася з
огляду на результат дії чи бездіяльності юридичної особи, що передбачали
порушення законодавчих норм. У руслі таких міркувань Ф. Рабінович пише:
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«вина організації – вина тих людей (органів, членів чи співробітників
організації), які під час реалізації завдань, що стоять перед підприємством,
поводяться неправомірно» [200, с. 32]. Складовими вини є свідомість і воля
людини, вона фактично є здатністю до вибору діяльності і внутрішніх зусиль,
необхідних для їх реалізації. Вольова поведінка передбачає прийняття рішення,
що часто супроводжується зіткненням мотивів, та його реалізацію.
Окремі науковці взагалі тлумачать поняття юридичної особи крізь призму
колективної свідомості та волі. Так, О. Іоффе пише: «юридична особа – це
організований колектив, що володіє колективною свідомістю і колективною
волею… Вина юридичної особи може виражатися у винних діях її працівника,
вчинених у зв’язку з трудовими функціями, вона може також бути
розпорошеною між різними підрозділами юридичної особи, коли вина
конкретної

особи

виключається»

[81,

с. 132–134],

що

дає

підстави

стверджувати, що в деяких випадках вину конкретного співробітника
організації встановити неможливо.
На думку Є. Фурманчук, вину юридичної особи можна визначити як
психічне ставлення її представників (посадових осіб, працівників та ін.) до
причино-наслідкового зв’язку між їх діями (бездіяльністю) та протиправним
діянням юридичної особи. Така позиція цілком заслуговує на увагу, адже
юридична особа визнається винною у вчиненні адміністративного проступку,
якщо буде встановлено, що проступок учинений в її інтересах будь-якою
посадовою особою, яка діяла як така чи як представник юридичної особи та
обіймала

керівну

посаду

в

цій

юридичній

особі

або

ж

наділена

представницькими повноваженнями чи повноваженнями приймати рішення та
якщо в неї була можливість для додержання правил і норм, за порушення яких
передбачено адміністративну відповідальність, але не було вжито всіх
залежних від неї заходів щодо їх додержання [232, с. 113].
Дещо іншу концепцію обстоює Д. Бахрах, зокрема стверджуючи, що
наявність вини не є обов’язковою умовою для притягнення організацій до
відповідальності, адже презумпція невинності на організації не поширюється:
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якщо норма порушена, організація повинна довести власну невинність [20,
с. 556]. Водночас ми погоджуємось із позицією, у межах якої вина
усвідомлюється,

передусім,

обов’язковою

передумовою

притягнення

юридичної особи до відповідальності, адже вона є власне невід’ємним
елементом складу адміністративного правопорушення.
Слід відзначити, що вітчизняні дослідники приділяють увагу і формам
вини юридичної особи. Безпосередня форма вини має місце тоді, коли фізична
особа, яка входить до складу юридичної особи, усвідомлює, що її дії
(бездіяльність) призведуть до вчинення юридичною особою протиправного
діяння, і вчиняє такі дії (продовжує бездіяльність). Коли ж фізична особа не
усвідомлює, що її дії (бездіяльність) призведуть до вчинення юридичною
особою протиправного діяння, хоч має усвідомлювати це, і вчиняє такі дії
(продовжує бездіяльність), має місце ризикована форма вини. Врахування
форми вини юридичної особи може мати значення в тих випадках, коли дії
фізичних осіб, що обумовили вчинення правопорушення цією особою,
утворюють самостійний склад правопорушення, і санкція за нього, яку слід
застосувати до юридичної особи, має відносно визначений характер. При цьому
є очевидним, що умисна форма вини фізичної особи обумовлюватиме
безпосередню форму вини юридичної особи, а необережна форма вини
фізичної особи – ризиковану [94, с. 76].
Не

викликає

сумнівів,

що

притягнення

юридичної

особи

до

адміністративної відповідальності є специфічним, хоча б з огляду на те, що цей
процес часто передбачає співвіднесення та координацію з адміністративною
відповідальністю

фізичних

осіб.

Адже,

як

зауважують

науковці,

«адміністративній відповідальності як юридичних, так і фізичних осіб
притаманні такі спільні ознаки, як публічний державно-обов’язковий характер,
зосередження права накладення стягнень в органах виконавчої влади (наявність
органів адміністративної юрисдикції), репресивний характер, особливий
порядок притягнення до відповідальності, встановлення виключного переліку
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діянь, за які накладаються стягнення, та відповідальності за них перед законом
[71, с. 111–112].
Так, наприклад, притягнення до адміністративної відповідальності не
звільняє юридичну особу від юридичної відповідальності керівників цієї
юридичної особи і навпаки. Тобто притягнення до відповідальності юридичної
особи є елементом впливу саме на неї як на суб’єкта конкретно визначених
правовідносин, і одночасно на осіб, які відповідають за діяльність юридичної
особи.
Особливістю адміністративної відповідальності юридичних осіб є те, що
часто до відповідальності за вчинення такого правопорушення одночасно
притягують юридичну особу і фізичну особу (вповноважених представників
такої

юридичної

особи).

У

такому

разі

підставою

адміністративної

відповідальності слугує складне правопорушення [132, c. 94–96], тобто
реалізовується принцип двосуб’єктної відповідальності [236, c. 53–54]. З огляду
на це, не викликає сумнівів думка, що притягнення до адміністративної
відповідальності юридичної особи не виключає відповідальності її посадової
особи чи представника юридичної особи, які обіймали керівні посади в цій
юридичній особі чи наділені представницькими повноваженнями або ж
повноваженнями приймати рішення [232, с. 113].
Заслуговує на увагу позиція А. Агапова, який розглядає фізичні та
юридичні

особи

фактично

як

рівноправні

суб’єкти

адміністративної

відповідальності. Позиція дослідника щодо вмісту вини видається менш
категоричною, адже на його думку, юридична особа, як і фізична, цілком може
бути суб’єктом адміністративної провини. Тому він розглядає їх як рівноправні
суб’єкти адміністративної відповідальності. Зокрема, дослідник зазначає, що
«суб’єкт адміністративної провини – фізична або юридична особа, винною дією
(бездіяльністю) якого заподіяна шкода потерпілому або загальнодержавним
інтересам» [2, с. 37].
Подібну позицію обстоює і С. Гончарук, стверджуючи, що юридичні
особи цілком можуть бути суб’єктами адміністративної відповідальності
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нарівні з фізичними особами – у такій ролі ці юридичні особи виступають як
різні організації незалежно від форм власності, що підлягають адміністративній
юрисдикції України [56, с. 40]. Думку щодо можливості трактування
юридичних осіб як суб’єктів адміністративної відповідальності поділяють
також В. Колпаков, В. Авер’янов, Ю. Битяк, І. Голосніченко, А. Комзюк та ін.
При цьому окремі науковці взагалі негативно ставляться до ідеї
юридичної відповідальності юридичних осіб, висловлюючи думку, що
визначення юридичних осіб суб’єктами адміністративної відповідальності
руйнує цілісність інституту адміністративної відповідальності [212, с. 51].
Сумніваючись

відносно

адекватності

наукових

пошуків

щодо

запровадження адміністративної відповідальності юридичних осіб, у тому числі
й іноземних, Е. Демський і Н. Добрянська стверджують, що суперечки та
дискусії

стосовно

суб’єктів

адміністративної

відповідальності

змусили

законодавця останнім часом під час унесення змін до чинного законодавства
більш чітко визначити суб’єктів відповідальності та конкретизувати цих осіб.
Наприклад, у законах України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне страхування» від 8 липня 2010 р., «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за
порушення законодавства про захист персональних даних» від 2 червня 2011 р.,
«Про

внесення

змін

до

деяких

законодавчих

актів

України

щодо

відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 р., «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсойдерської
інформації» від 22 квітня 2011 р., де з метою конкретизації суб’єкта
відповідальності

законодавець

робить

перелік

суб’єктів

у

спеціально

призначених примітках до статей. У всіх цих випадках законодавець
установлює, що суб’єктом є лише фізична особа [63, с. 127]. Такі підходи
науковців цілком мають право на існування, адже це свідчить про здорову
дискусію як результат пошуків вирішення проблеми. На нашу думку, звернення
поняття адміністративної відповідальності до іноземних юридичних осіб є
цілком коректним, адже зазначена відповідальність має цілком очевидні для
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цього ознаки. Наприклад, вона пов’язана з державним примусом, передбачає
правовідносини, у яких виражено адміністративно-правовий метод правового
регулювання, а також є наслідком адміністративного правопорушення,
учиненого юридичною особою, – суспільно небезпечного протиправного
діяння.
Варто зазначити, що численні нормативні акти, якими передбачено
адміністративну відповідальність юридичних осіб, знижує її роль в механізмі
боротьби з адміністративними правопорушеннями. З метою систематизації
законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб і
підвищення

ефективності

його

застосування

в

практичній

діяльності

правозастосовних органів варто всі закони України, якими визначається
адміністративна відповідальність юридичних осіб, зосередити в окремому
розділі КУпАП.
Думки науковців щодо тлумачення поняття власне адміністративної
відповідальності юридичних осіб суттєво різняться. Так, І. Назаров визначає
таке поняття як урегульоване нормами права застосування в особливому
порядку спеціально уповноваженими державними органами, судами й
посадовими особами адміністративних покарань до організацій, що мають
адміністративну правосуб’єктність, зареєстровані як юридичні особи та
вчинили адміністративні правопорушення [151, с. 94].
Діяльність іноземних юридичних осіб на території будь-якої держави
вимагає екстериторіального визнання їх правосуб’єктності. Підставою такого
визнання є норми внутрішнього законодавства та міжнародних договорів за
участі цієї держави. Допуск іноземних юридичних осіб до здійснення
підприємницької діяльності в межах цієї держави, умови такого допуску,
обмеження щодо видів діяльності та порядку їх здійснення – усі ці питання
належать

до

сфери

національно-правового

регулювання

«держави

перебування» іноземної юридичної особи, яка визначає правовий режим такої
діяльності.
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Нині українське законодавство спрямоване на всіляку підтримку
іноземних юридичних осіб, намагаючись передбачити для них такий самий
спектр прав, як і для вітчизняних. Так, відповідно до п. 2 ст. 129
Господарського кодексу України іноземні юридичні особи під час здійснення
господарської діяльності в Україні мають такий самий статус, як і юридичні
особи України, з особливостями, передбаченими цим Кодексом, іншими
законами, а також міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких
надано Верховною Радою України [58]; п. 5 ст. 4 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»,
представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на
території України в порядку, встановленому законом України [185].
Здебільшого йдеться про режим найбільшого сприяння, що виражається в
наданні таких прав іноземним юридичним особам, якими наділяються
юридичні особи третіх держав. Крім норм цивільного законодавства, діяльність
зазначеної категорії осіб регулюються нормами вітчизняного адміністративного
законодавства.
Цікавим щодо специфіки «сприйняття» різними державами іноземних
юридичних осіб є досвід визнання ними цих осіб, скажімо, за умови «виходу»
окремої юридичної особи за межі держави, відповідно до законодавства якої
вона була створена. Так, окремі держави визнають іноземну юридичну особу
тільки у разі набуття нею такого права в державі, офіційно визнаній тією, де
шукає визнання ця особа (наприклад, США, Великобританія); визнають лише
на підставі міжнародного договору (наприклад, Франція); визнають на основі
принципу взаємності (наприклад, Мексика) або ж на основі принципу
автоматичного визнання правосуб’єктності іноземних юридичних осіб.
Неодноразові спроби уніфікувати проблему визнання юридичних осіб у
ЄС не були успішними. Таку мету переслідувала, наприклад, Брюссельська
конвенція про взаємне визнання компаній від 29 лютого 1968 р., згідно з якою
державам – членам ЄС Конвенція пропонувала взаємно визнавати юридичні
особи з: 1) певним правовим зв’язком з однією з держав – членів ЄС (утворені
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відповідно до її законодавства); 2) юридико-фактичним зв’язком з територією
держави – члена ЄС (відповідно до статуту перебувають на зазначеній
території); 3) економічною діяльністю з метою отримання прибутку (ст. 1, 2).
Саме такі юридичні особи могли користуватися свободами, наданими в межах
ЄС. Брюссельська конвенція 1968 р. мала на меті врегулювати й визнання
товариств без прав юридичної особи (ст. 8) [230, с. 133–136].
Конвенція містила важливі положення, відповідно до яких, по-перше,
держава-учасниця могла заявити про застосування імперативних норм свого
законодавства до тих осіб, що фактично знаходяться на її території, хоч і були
створені відповідно до законодавства іншого учасника (ч. 1 ст. 4). У науковій
літературі справедливо оцінюють це право як поступання тим державам –
членам

ЄС,

які

для

визначення

правосуб’єктності

юридичної

особи

застосовують закон її реального місцезнаходження. Крім цього, ч. 1 ст. 7
Конвенції допускала відмову держави-учасниці у визнанні за іноземними
особами деяких прав і повноважень, якими не володіли такі самі товариства та
юридичні особи. Однак вони не могли бути позбавлені здатності мати права та
обов’язки, укладати договори, учиняти інші юридичні дії та виступати в
суді [230, с. 133–136].
Хоча зазначена конвенція не набрала чинності, держави ЄС на сьогодні
схиляються до автоматичного визнання іноземних юридичних осіб. При цьому
варто зазначити, що відсутність гармонізації національного законодавства
держав – членів Союзу гальмує застосування цього принципу.
На території нашої держави можуть здійснювати свою діяльність
структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не є
юридичними особами згідно із законами України. Іноземні юридичні особи в
Україні мають конкретний обсяг прав та обов’язків, що їм кореспондують.
Іноземні юридичні особи мають право звертатися до судів України і
користуються цивільними процесуальними правами для захисту своїх інтересів.
Свою діяльність іноземні юридичні особи на території України
здійснюють через філії, представництва чи дочірні підприємства. Філії та
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представництва, на відміну від дочірніх компаній, не є юридичними особами,
не

мають

самостійної

цивільної

правосуб’єктності,

а

виступають

як

відокремлені підрозділи юридичної особи, представляють і захищають її
інтереси. Дочірні компанії мають усі ознаки юридичних осіб, однак є
підконтрольними материнській компанії, яка здійснює контроль, як правило,
завдяки володінню материнською компанією істотним обсягом корпоративних
прав (паїв, часток, акцій) у дочірніх компаніях.
Слід зауважити, що наказом Державного комітету України з питань
технічного

регулювання

національних

стандартів

та

споживчої

України,

політики

державних

«Про

затвердження

класифікаторів

України,

національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу
Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування
нормативних документів» від 28 травня 2004 р. № 97 філія та представництво
визначені як «відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи» (п. 3.6).
Зокрема, зазначено: «філія – відокремлений підрозділ юридичної особи, що
розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її
функцій. Філії не є юридичною особою. Філії наділяються майном юридичної
особи, що її створила і діє на підставі затвердженого нею положення» [188].
Окрім цього, нормотворець зауважує, що крім філії, як назву організаційноправової форми можна зазначати інші види відокремлених підрозділів:
структурний підрозділ, відділення тощо.
Представництво визначене як відокремлений підрозділ юридичної
особи,

що

розташований

представництво

і

захист

поза
інтересів

її

місцезнаходженням
юридичної

особи.

та

здійснює

Представництво

наділяється майном юридичної особи, що її створила, і діє на підставі
затвердженого нею положення.
Ці ж норми щодо філії та представництва прописані в ст. 95 Цивільного
кодексу України [233]. Законодавцем також зазначено, що керівники даних
відокремлених підрозділів призначаються юридичною особою і діють на
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підставі виданої нею довіреності, а відомості про філії та представництва
юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.
Іноземні юридичні особи можуть здійснювати свою діяльність на
території України через дочірні підприємства. Статтею 63 Господарського
кодексу України поняття «дочірнє підприємство» визначене як підприємство,
єдиним засновником якого є інше підприємство, тобто підприємство, залежне
від іншого [58].
Іноземні юридичні особи можуть створювати на території нашої держави
іноземні підприємства. Вищезазначеним наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики, а також ст. 117
Господарського

кодексу

України

визначено

також

поняття

«іноземне

підприємство». Так, відповідно до ст. 117:
«1. Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство,
створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності
іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане
повністю у власність цих осіб.
2. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених
законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави.
3. Діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів
підприємств, утворених за законодавством інших держав, здійснюється на
території України відповідно до законодавства України.
4. Умови і порядок створення, вимоги до організації та діяльності
іноземних підприємств визначаються цим Кодексом, законом про режим
іноземного

інвестування,

іншими

законами».

Окрім

цього,

у

ст. 63

Господарського кодексу йдеться, що іноземним може також уважатися
підприємство, у статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить сто
відсотків [58].
Слід також зазначити, що ст. 3 Закону України «Про господарські
товариства» передбачено, що іноземні юридичні особи можуть бути
засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами
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та юридичними особами України, крім випадків, установлених законодавчими
актами України [184].
Законодавцем визначено, що господарськими товариствами визнаються
підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними
особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в
підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку [58].
У Господарському кодексі України конкретно не зазначено можливість
заснування товариства іноземними юридичними особами (зазначено, що
засновниками

можуть

бути

«суб’єкти

господарювання»),

проте

чітко

передбачено, що суб’єкти господарювання – юридичні особи, які стали
засновниками або учасниками господарського товариства, зберігають статус
юридичної особи. Окрім цього, ст. 80 цього ж Кодексу передбачені такі види
господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою
відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства,
командитні товариства [58].
Таким чином, іноземні юридичні особи можуть розгортати свою
діяльність на території України шляхом створення філій, представництв,
дочірніх підприємств. Також вони можуть бути засновниками чи учасниками
господарських товариств, засновниками іноземних підприємств.
Відповідальність

юридичних

осіб

на

території

нашої

держави

визначається ст. 96 Цивільного кодексу України. Зокрема, зазначається, що
юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями всім
належним їй майном; учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за
зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за
зобов’язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених
установчими документами та законом; особи, які створюють юридичну особу,
несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що виникли до її
державної реєстрації; юридична особа відповідає за зобов’язаннями її учасників
(засновників), що пов’язані з її створенням, тільки в разі наступного схвалення
їхніх дій відповідним органом юридичної особи [233]. Окрім цього, питанню
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адміністративної відповідальності зазначеної категорії осіб присвячено розділ 5
Господарського кодексу України «Відповідальність за правопорушення у сфері
господарювання».
Розглядаючи

вищезазначене

питання,

Р. Денчук

зауважує,

що

в

юридичних осіб є всі елементи, необхідні для юридичної відповідальності:
порушення, несприятливі наслідки у вигляді штрафу; порушник, яким можуть
виступати юридичні особи, в тому числі державні органи; органи (посадові
особи), уповноважені накладати стягнення (органи податкової інспекції, комісії
з захисту прав споживачів тощо), а також ознаки, характерні саме для
адміністративної відповідальності. Це й нерівність сторін (юридична особа
підконтрольна в певній сфері своєї діяльності державному органу), і спрощена
процедура накладення стягнення [66, с. 132].
Варто зауважити, що хоча теоретично юридичні особи визнаються
суб’єктами адміністративної відповідальності, проте в законодавстві термін
«адміністративна відповідальність» щодо цих осіб не використовується.
Законодавець, встановлюючи адміністративну відповідальність юридичних
осіб, вживає термін «штраф», «відповідальність у вигляді штрафу» (ст. 27
КУпАП). Більше того, Конституційний Суд України в Рішенні у справі про
відповідальність юридичних осіб від 30 травня 2001 р. [202, с. 45] наголосив,
що КУпАП уважає притягнення юридичних осіб до відповідальності неповним
і таким, що не відповідає конституційному визначенню України як правової
держави, і рекомендував Верховній Раді України в найкоротший термін
урегулювати зазначене питання відповідно до положень Конституції України.
Притягнення до адміністративної відповідальності фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності і непритягнення за ті ж дії юридичної особи, не є
конструктивним і порушує передбачений ст. 13 Конституції України принцип
рівності всіх суб’єктів права власності перед законом [114].
Однак

у

відповідальність

численних
підприємств,

законодавчих
установ

та

актах,

що

організацій

встановлюють
за

порушення

законодавства у публічних сферах, у тому числі валютного та податкового, не
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дається прямої вказівки на її вид чи характер правопорушень, а йдеться про
«фінансові санкції», «штрафи», «заходи впливу», «заходи впливу та санкції»
тощо. Як зауважує В. Печуляк, аналіз господарського законодавства свідчить,
що

до

юридичних

осіб

уживаються

заходи

«квазіадміністративної»

відповідальності. Так, у ст. 238 Господарського кодексу України зазначено, що
за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення
господарської діяльності до суб’єктів господарювання можуть застосовуватися
уповноваженими

органами

самоврядування

адміністративно-господарські

адміністративно-правового

державної
або

влади

майнового

або

органами

санкції,
характеру,

тобто

місцевого
заходи

спрямовані

на

припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його
наслідків [171, с. 63–64].
Слід зазначити, що в законодавстві встановлюються тільки розміри
фінансових санкцій та інші заходи впливу, які можуть застосовуватися до
юридичних осіб, і повноваження різних органів щодо їх застосування; що ж
стосується процедур притягнення юридичних осіб до відповідальності, яка в
теорії визнається адміністративною, то вони в наш час здебільшого законом не
врегульовані.
Діяльність іноземних юридичних осіб та пов’язана з нею адміністративна
відповідальність не позбавлена низки проблем. Наприклад, відповідно до
п. 14.1.30 ст. 14 Податкового кодексу України, відокремлені підрозділи для
цілей його застосування мають значення, сформульоване в Цивільному кодексі.
Водночас, що відповідно до Цивільного кодексу філії, представництва та інші
відокремлені підрозділи не є юридичними особами, не мають відокремленого
майна й не є суб’єктами правовідносин (не вступають у них від свого імені), а є
лише частиною юридичної особи. Але в праві податковому все інакше, ніж у
цивільному. Закріплюючи за філією статус платника (наприклад, податку на
прибуток), Податковий кодекс навіть визнає за відокремленим підрозділом
юридичної особи право на належне йому майно (п. 87.6 ст. 87 ПК України).
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Таке неузгодження, у свою чергу, породжує численні помилки в теорії
фінансового права.
Представництво або філіал, хоча й не мають статусу іноземної юридичної
особи, фактично є її структурними підрозділами, а отже, стають повністю
правосуб’єктними,

тобто

повноправними

учасниками

адміністративно-

правових відносин. Таким чином, вони можуть мати власні рахунки, печатку,
представлять юридичну особу в судах (бути як позивачем, так і відповідачем
від її імені) тощо.
У разі здійснення протиправного діяння до такої особи можуть бути
застосовані відповідні примусові заходи, адже після реєстрації вона стає
повноцінним суб’єктом адміністративної відповідальності. Водночас стягнення
за порушення адміністративного законодавства накладаються на юридичну
особу – засновника, або провадяться судом на її користь. Отже, незважаючи на
те, що такий структурний підрозділ діє від імені юридичної особи,
відповідальність за цього несе засновник, тобто іноземна юридична сооба.
Виняток становлять лише так звані постійні представництва іноземної
юридичної особи, що власне можуть бути платниками податків.
Таким чином, платником податків на території України є не сама
іноземна організація, а її відособлений підрозділ, що зрештою спричиняє
необхідність роздільного обліку майна й зобов’язань іноземної компанії і його
відособленого підрозділу на території України, що суперечить загальним
нормам цивільного й податкового законодавства. Унаслідок цього підрозділ
іноземної

юридичної

особи

набуває

статусу

самостійного

суб’єкта

адміністративних правовідносин. Водночас філії та представництва можуть
мати майно, надане юридичною особою.
Таким чином, постійні представництва іноземної юридичної особи на
території України як платники податків можуть потенційно бути суб’єктом
відповідальності у сфері оподаткування. Тому доцільним було б законодавче
передбачення положення про адміністративну відповідальність представництв
(філій) в усіх сферах.
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При цьому слід ураховувати, що правоздатність філії чи представництва
не може виходити за межі правоздатності юридичної особи, що її створила.
Крім цього, їх діяльність має відповідати цілям діяльності, передбаченим в
установчих документах засновника. Тому можна констатувати схожість, чи
навіть ідентичність, правового статусу представництв (філій) та іноземних
юридичних осіб.
Отже, аналіз наявних наукових підходів дає змогу стверджувати, що
іноземні юридичні особи, цілком можуть виступати в якості суб’єктів
адміністративного права. Дискусійність і проблемність зазначеного питання
доводить необхідність чіткого закріплення на законодавчому рівні поняття
адміністративної відповідальності юридичних осіб, у тому числі іноземних,
систематизації законодавства в зазначеній сфері, зокрема зосередження
відповідних норм в окремому розділі КУпАП.

2.3. Особливості заходів адміністративно-правового примусу, що
застосовуються до фізичних та юридичних осіб країн Європейського Союзу
в Україні

Дослідження

правової

природи

адміністративної

відповідальності

іноземних фізичних і юридичних осіб в загальнотеоретичній площині
нерозривно пов’язане з особливостями заходів адміністративно-правового
примусу, походженням адміністративних стягнень, їх місця в системі
примусових заходів, в інституті адміністративної відповідальності, цілей, мети
застосування, характерних особливостей, за якими адміністративні стягнення
вирізняються серед видів адміністративно-правових санкцій тощо.
Вивчення означених аспектів на сьогодні є досить важливим, адже, як
зазначає В. Половніков, ефективність та обґрунтованість застосування заходів
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адміністративного примусу здебільшого залежить від правильного розуміння
призначення цих заходів, підстав і порядку їх застосування [172, с. 167].
Така сфера адміністративно-правових відносин означена, на нашу думку,
досить широким спектром проблем, серед яких:
– потреба в приведенні заходів адміністративно-правового примусу у
відповідність до внутрішньодержавних потреб сьогодення та міжнародноправових вимог;
– недостатнє врахування правоохоронного та правозахисного потенціалу
адміністративного примусу, який займає чільне місце в системі способів
правового захисту прав і свобод людини й громадянина;
– розпорошеність значної кількості нормативно-правового матеріалу,
відсутність єдиного підходу до застосування примусових заходів, наприклад,
неузгодження розмірів адміністративних стягнень, особливо стягнень, із
завданою суспільству шкодою, співвіднесення адміністративного стягнення з
доходом правопорушника.
Такий перелік є далеко неповним. На думку Л. Скалозуб, наявна в
чинному законодавстві система адміністративних стягнень, застосування яких
становить зміст адміністративної відповідальності, не забезпечує потреб
охорони правопорядку [208, с. 51].
На сьогодні інститут адміністративної відповідальності в Україні
характеризується постійним розширенням кола суспільних відносин, які
підлягають захисту адміністративними санкціями. Окрім цього, збільшується
кількість

складів

адміністративних

проступків,

встановлюється

відповідальність за дії, які раніше взагалі не належали до правопорушень
(наприклад, неповага до суду, недобросовісна конкуренція тощо).
На

думку

більшості

вчених,

здійснювана

в

процесі

реформи

кримінального права декриміналізація зумовлює подальше розширення сфери
використання засобів адміністративного впливу (наприклад, порушення прав на
об’єкт права інтелектуальної власності). Одночасно збільшується й кількість
правопорушень, за які поряд із дисциплінарними і цивільно-правовими
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заходами застосовуються адміністративні стягнення (наприклад, корупція,
недобросовісна

конкуренція

та

ін.).

Значна

увага

приділяється

адміністративному примусу в боротьбі з пияцтвом, наркоманією, посяганням на
власність,

у

забезпеченні

нормальної

діяльності

представників

влади,

виконання вимог посадових осіб, державних органів, правил громадської
безпеки, охорони природи (наприклад, дрібне розкрадання державного майна;
доступ до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи
судноводіїв, які перебувають у стані сп’яніння; порушення правил торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами; виготовлення, придбання,
зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових
виробів; розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява у п’яному
вигляді; злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника
міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону, військовослужбовця тощо) [27, с. 160–161].
Результатом численних спроб науковців з’ясувати сутність поняття
адміністративно-правового примусу є широкий спектр його визначень. Так,
окремі науковці зазначають, що в широкому значенні примус у праві знаходить
свій вияв у тому, що держава владно вирішує ті чи інші питання незалежно від
волі окремого індивіда, яка може й не збігатися з державною владою,
визначеною в правових нормах [100, с. 80].
О. Кулешов уважає, що адміністративний примус є правовим засобом
захисту суспільних відносин від протиправних дій, відновлення правомірного
стану, забезпечення можливості практичної охорони громадського порядку, а
також покарання винних осіб, які скоїли адміністративні проступки [121, с. 61].
На переконання М. Коваліва, адміністративний примус є засобом
вольового забезпечення відповідності правовій нормі поведінки громадян,
посадових та юридичних осіб при допомозі заходів впливу, врегульованих
адміністративно-правовими нормами, з метою досягнення відповідного
порядку, припинення та попередження правопорушень, притягнення до
відповідальності правопорушників [93, с. 41].
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Напрацюванням інших науковців властиве розуміння адміністративного
примусу

в

публічному

праві

України

як

особливого,

комплексного,

поліструктурного різновиду державно-правового примусу, тобто визначених
нормами публічного права способів офіційного фізичного або психологічного
впливу уповноважених державних органів, а у деяких випадках і громадських
організацій, на фізичних та юридичних осіб у вигляді особистих, майнових,
організаційних обмежень їх прав, свобод та інтересів у випадках вчинення
цими особами протиправних діянь (у сфері відносин публічного характеру) або
в умовах надзвичайних обставин в межах окремого, економного, спрощеного,
оперативного

адміністративного

провадження

задля

досягнення

багатоаспектної ретроспективної мети (превенції, припинення протиправних
діянь, забезпечення провадження в справах про правопорушення, притягнення
винних осіб до відповідальності, попередження та локалізації наслідків
надзвичайних ситуацій) [100, с. 16].
Узагальнюючи наведені визначення, можна виділити головні риси
адміністративно-правового примусу, які дають змогу трактувати його як
специфічний вплив держави на фізичних чи юридичних осіб, у тому числі й
іноземних, з метою спонукання чи примушення їх до виконання певних
правових норм у публічно-правовій сфері нашої держави. Такий вплив
першочергово націлений на охорону громадського порядку, забезпечення
повноцінної реалізації прав та обов’язків громадян.
А. Комзюк виділяє такі юридичні особливості (ознаки, властивості)
адміністративного

примусу

взагалі

і

того,

що

використовується

у

правоохоронній діяльності міліції, зокрема:
1) застосування примусу завжди поєднується із широким використанням
багатогранних виховних засобів, з активним формуванням правосвідомості,
нетерпимого ставлення до антигромадських вчинків;
2) призначення його використання – охорона суспільних відносин у сфері
державного управління;
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3) заходи застосовуються, як правило, органами виконавчої влади і їх
посадовими особами;
4) застосування заходів здійснюється тільки тими органами виконавчої
влади, їх посадовими особами, кому таке право надано законодавчими актами;
5) адміністративно-примусові заходи можуть застосовуватися і за
відсутності правопорушень, коли необхідно їх попередити або забезпечити
громадський порядок, громадську безпеку під час надзвичайних ситуацій;
6) адміністративний примус за змістом ширший від адміністративної
відповідальності;
7) застосовується як до фізичних, так і до юридичних осіб;
8) не пов’язаний зі службовою підпорядкованістю і завжди має зовнішнє
спрямування;
9) регулюється нормами адміністративного права;
10) заходи примусу різноманітні;
11) метою застосування є спонукання громадян, посадових осіб до
виконання приписів загальнообов’язкових правил;
12) заходи примусового впливу застосовуються незалежно від волі та
бажання суб’єкта, до якого вони застосовуються, часто з можливістю
використання для реалізації інших примусових заходів [107, с. 31–34].
Заходи адміністративно-правового примусу є різноманітними. Окремі
науковці їх класифікують залежно від підстав, а саме: 1) специфіка
правообмежень;
4) нормативні

2) порядок
підстави;

застосування;

5) фактичні

підстави;

3) суб’єкт
6) способи

застосування;
забезпечення

громадського порядку та їх цільове призначення [134, с. 25].
На

нашу

думку,

найбільш

прийнятною

є

класифікація

заходів

адміністративно-правового примусу залежно від мети застосування. Так, можна
виділити:
– адміністративно-попереджувальні заходи (наприклад, митний огляд,
перевірка

документів,

транспорту);

примусовий

медичний

огляд, припинення

руху
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– заходи адміністративного припинення (наприклад, особистий огляд,
адміністративне затримання і привід особи, огляд речей і документів та ін.);
– заходи

адміністративно-процесуального

забезпечення

(наприклад,

складення протоколу, вилучення речей і документів та ін.);
– адміністративне стягнення (попередження, штраф, адміністративний
арешт, виправні роботи тощо).
Слід зазначити, що досить часто в юридичній літературі виділяють всього
три види заходів адміністративного примусу: адміністративного запобігання
(адміністративно-попереджувальні),

припинення

правопорушень

та

адміністративні стягнення, нехтуючи при цьому заходами адміністративнопроцесуального

забезпечення,

що

зрештою

є

зв’язною

ланкою

між

адміністративним правопорушенням та реакцією держави на нього.
Зазначені типи заходів є різноманітними і застосовуються в різних
галузях суспільного життя й різними суб’єктами. Одним із головних видів
адміністративного примусу є адміністративні стягнення. У цьому випадку
спостерігається їх діалектичний взаємозв’язок як окремого та загального;
загальне охоплює всі окремі предмети, а окреме неповно входить до загального.
За ознакою особи, на яку накладається адміністративне стягнення,
виділяють:
– стягнення,

що

застосовуються

до

фізичних

осіб

(наприклад,

адміністративний арешт, виправні роботи тощо);
– стягнення, що застосовуються до юридичних осіб (поділ монопольних
утворень, обмеження в сфері зовнішньоекономічної діяльності);
– змішані, тобто такі, що мають універсальний характер і застосовуються
як до юридичних, так і до фізичних осіб (наприклад, конфіскація, штраф) [123,
с. 97].
Статтею

24

КУпАП

передбачено

за

вчинення

правопорушень такі види адміністративних стягнень:
1) попередження;
2) штраф;

адміністративних
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3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
4) конфіскація:
безпосереднім

предмета,

об’єктом

який

став

адміністративного

знаряддям

вчинення

правопорушення;

або

грошей,

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові
(права керування транспортними засобами, права полювання);
5-1) громадські роботи;
6) виправні роботи;
7) адміністративний арешт.
Частина 2

ст. 24

КУпАП

передбачає

можливість

доповнення

законодавчими актами існуючої системи адміністративних стягнень новими
видами.
Перелік адміністративних стягнень, передбачених у ст. 24 КУпАП, не є
вичерпним та остаточним, адже за потреби його може бути доповнено шляхом
уведення їх у межах відповідних законодавчих актів, звісно, з обов’язковим
урахуванням основних положень КУпАП.
Оскільки кожна стаття Особливої частини КУпАП містить чіткі вказівки
на вид стягнення, яке підлягає застосуванню за вчинення передбаченого нею
проступку, остільки орган, що розглядає справу про адміністративне
правопорушення, може призначити тільки те адміністративне стягнення, що
визначено в цій статті. При цьому необхідно пам’ятати, що деякі з
перерахованих у ст. 24 стягнень взагалі не можуть застосовуватися до
зазначених, чітко визначених у законі категорій громадян і посадових осіб
(зокрема ст. 15, 30–32 КУпАП).
Адміністративним

стягненням

присвячена

глава 3

КУпАП

«Адміністративні стягнення». Сутність і мета адміністративного стягнення
зафіксовані в ст. 23 КУпАП, де зазначено, що адміністративне стягнення є
мірою відповідальності та застосовується з метою виховання особи, яка
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вчинила адміністративне правопорушення, у дусі додержання законів, а також
запобігання вчиненню нових правопорушень.
Зазначені види стягнень можуть застосовуватися як до громадян України,
так і до іноземців, адже останні несуть відповідальність на загальних засадах.
Проте, як справедливо зазначає С. Константінов, за порушення правил
перебування на території України до іноземців можуть бути застосовані також
спеціальні санкції, такі, як видворення за межі України, повернення до
колишнього місця проживання, скорочення терміну перебування. Ці санкції
можуть

застосовуватися

лише

до

іноземців;

питання

процесуального

оформлення притягнення іноземців до адміністративної відповідальності в
справах про правопорушення спеціального складу є прерогативою, як правило,
органів внутрішніх справ [112, с. 100].
Таким чином, у разі грубого порушення іноземцями правопорядку до
іноземних громадян може першочергово застосовуватися адміністративне
видворення за межі України. Саме останній вид стягнення потребує найбільш
детального розгляду в межах теми дослідження, адже пов’язаний суто з
іноземцями, зокрема є результатом незаконної міграції.
Вивчення адміністративної відповідальності фізичних осіб країн ЄС на
території України спонукає до розгляду адміністративно-правового примусу в
сфері міграції. Україна входить до першої п’ятірки за кількістю міжнародних
мігрантів та займає четверте місце в цьому списку.
Існуючий рівень правового статусу мігрантів в Україні далеко не повною
мірою відповідає міжнародному досвіду й сучасному змісту міграційних
правовідносин, а його недостатня врегульованість іноді сприяє появі та
поширенню незаконної міграції, що означена деструктивним впливом на
політичне, соціальне, культурне життя, негативно впливає на стан безпеки в
Україні.
На сьогодні боротьба з нелегальною міграцією та порушеннями
міграційного законодавства є одним з найбільш важливих завдань української
держави. За часів незалежності в країні було запроваджено низку заходів,
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спрямованих на вирішення цього завдання і відповідно прийняті нові Закони
України «Про імміграцію», «Про громадянство в Україні», «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства». У червні 2001 р. Верховна Рада
України прийняла нову редакцію Закону України «Про біженців», суттєво
вдосконаливши попередній закон 1993 р. З метою реалізації зазначених законів
були розроблені підзаконні нормативно-правові акти та заходи, спрямовані на
створення механізму управління міграційними процесами і надання притулку
мігрантам [53, с. 55]. Зокрема, уже в 1999 р. п. 34 Спільної стратегії
Європейського Союзу щодо України, схваленої Європейською Радою 11 грудня
1999 р. [213], було передбачено, що «ЄС та Україна мають спільну
зацікавленість у розвиткові співробітництва у боротьбі з нелегальною
імміграцією, … у розвиткові співробітництва в сфері безпеки кордонів». Проте,
не зважаючи на достатню кількість нормативних актів, що регулюють
адміністративно-правові відносини в цій сфері, проблема незаконної міграції
залишається невирішеною та прогресуючою.
Ураховуючи геополітичне розташування, за минуле десятиліття Україна
стала не тільки транзитною зоною на шляху міграційних потоків Схід – Захід,
Південь – Північ, а й поступово перетворилася у країну тривалого перебування
нелегалів [53, с. 54].
Кількість виявлених нелегальних мігрантів в Україні протягом останніх
років становила: 2010 р. – 60 131 особа, 2011 р. – 54 557, 2012 р. – 22 507,
2013 р. – 1722, 2014 р. – 3 215 (додаток 9).
Як видно із наведеної інформації, кількість виявлених всередині країни
нелегальних мігрантів пішла на різкий спад у 2012 році та у 2013 році досягла
найменшого значення. Це пов’язано з тим, що у зв’язку із передачею в грудні
2012 року функції по боротьбі з нелегальною міграцією до ДМС, в МВС було
ліквідовано Управління міграційної міліції, загальною чисельністю 1 500 осіб,
основним завданням якого була протидія нелегальній міграції. Натомість у
2012 і у 2013 рр. в ДМС аналогічного підрозділу по боротьбі з нелегальною
міграцією не було створено через брак коштів та недостатню чисельність.
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Варто зазначити, що в ст. 1 Закону України «Про правовий статус
іноземців

та

осіб

без

громадянства»

поняття

«нелегальний

мігрант»

тлумачиться як іноземець або особа без громадянства, які перетнули державний
кордон поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску, але з уникненням
прикордонного контролю і невідкладно не звернулися із заявою про надання
статусу біженця чи отримання притулку в Україні, а також іноземець або
особа без громадянства, які законно прибули в Україну, але після закінчення
визначеного їм терміну перебування втратили підстави для подальшого
перебування та ухиляються від виїзду з України [195]. У свою чергу,
законодавство України не містить визначення терміна «нелегальна міграція».
Проте, говорячи про європейський вимір нелегальної міграції, слід зауважити,
що суть норм міграційного законодавства України, що визначають відносини
держави та іноземців і осіб без громадянства, які на незаконних підставах
перебувають в Україні або перетинають її державний кордон, відповідає
прийнятому в міжнародному праві та нормативних документах ЄС визначенню
«нелегальної міграції» [54, с. 121].
Згідно зі ст. 30 Закону України «Про правовий статус іноземців» за
порушення іноземцями встановленого порядку перебування в Україні, тобто
проживання без документів на право проживання в Україні або проживання за
недійсними документами, недотримання встановленого порядку реєстрації або
пересування і вибору місця проживання, працевлаштування, ухилення від
виїзду після закінчення терміну перебування, а також за недотримання правил
транзитного проїзду через територію України до них застосовуються заходи
відповідальності згідно з чинним законодавством України [96].
Іноземцю, котрий порушує законодавство України, якщо ці порушення не
передбачають адміністративної або кримінальної відповідальності, може бути
скорочено визначений термін перебування в Україні. Такий термін може бути
також скорочено, якщо в іноземця відпали підстави для подальшого
перебування в Україні. Рішення про скорочення терміну тимчасового
перебування іноземця приймають органи внутрішніх справ [8, с. 107–108].
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Як зазначалося вище, іноземця може бути видворено за межі України.
Протягом попередніх років кількість іноземців, видворених з України,
характеризувалася стабільною динамікою. Так, за даними ДМС України,
упродовж 2013 року органами ДМС забезпечено видворення за межі України –
102 осіб, з яких 89 нелегальних мігрантів. У 2014 р. органами ДМС було
затримано 3 215 нелегальних мігрантів, з яких: примусово повернуто 2 384
особи, примусово видворено – 98 осіб, прийнято 512 рішень про заборону
в’їзду в Україну та 51 особу поміщено до пунктів тимчасового перебування
іноземців. З огляду на політичну ситуацію в країні 2015 рік означений суттєвим
підвищенням показників у цій сфері. Так, лише протягом І кварталу 2015 року
було примусово повернуто 1185 осіб, примусово видворено – 51, прийнято
рішень про заборону в’їзду в Україну – 173, поміщено до пунктів тимчасового
перебування іноземців – 25 (додаток 10).
Адміністративне видворення іноземця – це захід адміністративноправового примусу, що передбачає прийняття компетентним органом або судом
рішення про позбавлення іноземця права перебувати на території України, що
зобов’язує залишити її межі.
Варто звернути увагу на власне поняття видворення та пов’язаної з ним
термінології. Статтею 24 КУпАП передбачено, що до іноземців може бути
передбачено адміністративне видворення за межі України за вчинення
адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок. Поряд із
цим статтею 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» передбачено примусове видворення іноземців. Ймовірною
причиною такої невідповідності в термінології є правова природа даних
заходів. Так, якщо адміністративне видворення застосовується лише за
вчинення адміністративних проступків, то примусове видворення може бути
застосоване і за вчинення інших діянь.
При цьому Інструкція про примусове повернення і примусове видворення
з України іноземців та осіб без громадянства, затверджена наказом МВС
України, Адміністрації ДПС України, СБУ 23.04.2012 № 353/271/150, оперує
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поняттями «примусове повернення» та «примусове видворення», які тлумачить
як систему адміністративно-правових заходів, спрямованих на примушування
іноземців та осіб без громадянства покинути територію України всупереч їх
волі і бажанню [86].
Примусове повернення передбачає виїзд іноземця з України за рішенням
територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони
державного кордону (стосовно іноземців, які затримані ними у межах
контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного
перетинання державного кордону України), органів СБУ з подальшим
повідомленням протягом 24 годин про підстави прийняття такого рішення
прокурора з оформленням відповідних документів, доведенням до іноземця
зобов’язання про його добровільний виїзд з України у визначений у рішенні
строк та здійсненням подальшого контролю за виконанням іноземцем цього
зобов’язання.
Із зазначеної інструкції та зі змісту статті 26 Закону України «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» випливає, що підставами
для прийняття рішення про примусове повернення іноземців за межі України є:
– дії іноземців, що порушують законодавство України про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства;
– дії іноземців, що суперечать інтересам забезпечення національної
безпеки України чи охорони громадського порядку;
– якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних
інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні.
Примусове видворення передбачає: виявлення порушника, поміщення
його в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають на території України, документальне оформлення
примусового видворення, подальше супроводження іноземця до пункту
пропуску через державний кордон України чи до країни походження. Так, за
даними ДМС України, лише протягом І кварталу 2015 року в примусовому
порядку було видворено 28 осіб із пунктів тимчасового перебування іноземців.
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Примусове видворення з України іноземців здійснюється на підставі
постанови адміністративного суду. Така постанова виноситься судом за
позовом територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів
охорони державного кордону (стосовно іноземців, яких затримано у межах
контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного
перетинання державного кордону України), органів СБУ, крім випадків
затримання іноземців за незаконне перетинання державного кордону України
поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі
прикордонним органам суміжної держави.
Позовні заяви територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС,
органів охорони державного кордону, органів СБУ про примусове видворення
іноземців

подаються

до

окружного

адміністративного

суду

за

місцезнаходженням відповідного органу, підрозділу за наявності однієї з таких
підстав:
– якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин
рішення про примусове повернення;
– якщо є обґрунтовані підстави вважати, що вони будуть ухилятися від
виконання такого рішення [86].
«Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства» передбачає,
що

іноземець

та

особа

без

громадянства

підлягають

затриманню

і

адміністративному видворенню у примусовому порядку, коли вони ухиляються
від виїзду після прийняття рішення про видворення або коли є обґрунтовані
підстави вважати, що вони ухилятимуться від виїзду. З наведеного тексту
випливає, що примусове видворення може застосовуватися лише у двох
випадках: а) якщо відповідні особи ухиляються від виїзду після прийняття
рішення про видворення; б) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що вони
будуть ухилятися від виїзду.
Досить

часто

поняття

«видворення»

співвідносять

із

поняттям

«депортація». Проте аналіз законодавства України, країн СНД, Польщі,
Німеччини, США, Фінляндії, Франції, міжнародних документів дає можливість
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розмежувати поняття «видворення» та «депортація». Реалізація видворення
можлива в добровільному порядку, коли особа у певні встановлені строки
залишає територію держави, та в примусовому порядку, коли особа
затримується, супроводжується під конвоєм до державного кордону України та
відправляється за її межі. Видворення іноземців і осіб без громадянства в
примусовому порядку і слід розглядати як депортацію цих осіб. При цьому
депортацію не слід розглядати як самостійний захід примусу, оскільки вона
являє собою комплекс заходів, що застосовуються до іноземців та осіб без
громадянства з метою забезпечення виконання рішення (постанови) про їх
видворення у примусовому порядку [165, с. 9].
На думку вітчизняних науковців, видворення та примусове повернення
мають низку відмінностей:
1) адміністративне видворення – це вид адміністративного стягнення, що
визначений у КУпАП; примусове повернення – це вид адміністративного
примусу, який, хоча визнається законодавцем як захід відповідальності,
водночас не наділений ознаками останнього;
2) різними є суб’єкти, юрисдикція яких поширюється на реалізацію цих
видів примусу;
3) іноземець

або

особа

без

громадянства

самостійно

залишають

територію України в строк, зазначений у рішенні про примусове повернення;
при адміністративному видворенні – ДМС України, органи охорони
державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які
затримані ними в межах контрольованих прикордонних районів під час спроби
або після незаконного перетинання державного кордону України) або органи
СБУ примусово повертають особу до країни походження [120, с. 153].
Ще одна відмінність примусового видворення лежить у фінансовій
площині, а саме – стосується відшкодування витрат, пов’язаних із видворенням.
Якщо ж іноземці не мають коштів на відшкодування даних витрат, видворення
здійснюється за рахунок держбюджету. Згідно статті 32 Закону України «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства», фізичні або юридичні
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особи, які запрошували

чи приймали іноземців та осіб без громадянства,

влаштовували їх незаконний в’їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в
ухиленні від виїзду після закінчення строку перебування, за рішенням суду в
установленому законом порядку відшкодовують витрати, завдані державі
внаслідок видворення зазначених іноземців та осіб без громадянства.
Водночас ст. 21 зазначеного закону передбачено: «в’їзд в Україну,
перебування на території України та транзитний проїзд через територію
України іноземців та осіб без громадянства здійснюється за наявності
достатнього фінансового забезпечення або наявності можливості отримати таке
забезпечення законним способом на території України. Порядок підтвердження
достатнього фінансового забезпечення та його розмір встановлюються
Кабінетом Міністрів України». Наявність фінансового забезпечення або
гарантія його наявності може бути підтверджена шляхом пред’явлення для
контролю:
– грошових коштів у національній валюті України або у конвертованій
іноземній валюті;
– документа із зазначенням суми грошових коштів, на підставі якого
можна отримати кошти в банківських установах України;
– платіжної картки міжнародних платіжних систем з випискою з
особового банківського рахунка заявника, що підтверджує наявну суму
грошових коштів;
– документа, що підтверджує бронювання або оплату житла, оплату
харчування в Україні;
– договору на туристичне обслуговування (ваучера);
– гарантійного листа приймаючої сторони, що запросила іноземця або
особу без громадянства, про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат
особи, пов’язаних з її перебуванням на території України та виїздом з України;
– проїзного квитка для повернення до країни громадянської належності
або країни постійного проживання або до третьої країни.
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Питання щодо наявності гарантійного листа приймаючої сторони, яка
запросила іноземця або особу без громадянства, про взяття на себе зобов’язань
із сплати всіх витрат особи, пов’язаних з її перебуванням на території України
та виїздом з України, передбачено не лише Законом України «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства», а й Правилами оформлення віз для
в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію [190].
Крім цього, під час проведення вибіркового контролю за наявністю в
іноземців та осіб без громадянства достатнього фінансового забезпечення для
перебування в Україні наявність фінансового забезпечення встановлюється
шляхом: вивчення гарантійного листа приватного підприємця або юридичної
особи, що запросили іноземця або особу без громадянства, про взяття на себе
зобов’язань із сплати всіх витрат особи, пов’язаних з її перебуванням в Україні
та виїздом з України [189].
Такий гарантійний лист оформлюється в довільній формі з обов’язковим
проставлянням підпису відповідальної посадової особи та завіренням печаткою
приватного підприємця або юридичної особи.
Варто зазначити, що зі змісту наказу МВС України від 2 лютого 2012 р.,
яким затверджено стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі
посвідки на постійне або тимчасове проживання, можна зробити висновок, що
цей стандарт не зобов’язує надавати документ, який підтверджує наявність
фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням
іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійного листа
приймаючої сторони про взяття на себе зобов’язань зі сплати всіх витрат,
пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства на території
України та їх виїздом з України [214]. Хоча гарантійний лист не має чітко
встановленої форми та не є обов’язковим для законного перебування іноземців
або осіб без громадянства, однак містить певні обов’язки (фінансові
зобов’язання), що встановлюються для приймаючої сторони.
Зважаючи на те, що інститут «примусового повернення» та «примусового
видворення» не є логічним, оскільки законодавець, спрощуючи процедуру
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примусового видворення, запропонував інститут примусового повернення,
який не потребує судового розгляду справи, має менш складну процедуру та
фінансові затрати, В. Зуй зазначає, що дійсно порядок примусового повернення
має бути доопрацьований законодавцем, а саме у частині встановлення
додаткових фінансових зобов’язань, які не мають достатнього правового
оформлення та містять альтернативний вибір поведінки [80, с. 84].
З наведеного видно, що загалом до іноземців можуть застосовуватися
примусове повернення, а також примусове видворення (згідно з КУпАП, –
адміністративне). Так, на нашу думку, залежно від розглянутих ознак види
видворення іноземців можна класифікувати таким чином:
– видворення іноземців до держави, що є країною їх громадянської
приналежності, перебування та проживання, чи до держави, з якої власне вони
незаконно прибули в Україну;
– видворення іноземця до іншої країни за наявності чи відсутності
міждержавної взаємодії у цьому напрямі;
– видворення іноземців, що відшкодовується самими іноземцями чи за
рахунок державного бюджету з подальшим відшкодуванням тими особами, які
запросили чи приймали цих іноземців;
– видворення іноземців, що не виконали в установлений строк без
поважних причин рішення про примусове повернення, чи іноземців, до яких
дане рішення ще не застосовувалося, але є підстави вважати, що воно не буде
виконаним.
З

метою

повноцінного

адміністративно-правового

забезпечення

міграційного процесу, попередження та протидії адміністративним порушенням
доцільним було б створити при МВС України централізовану систему обліку
іноземних громадян – порушників вітчизняного законодавства про правовий
статус іноземців, безпосереднім призначенням якої повинні бути збір,
зберігання, обробка та надання оперативної інформації про притягнення
іноземця до адміністративної відповідальності, а також вжити заходів до
запровадження в органах внутрішніх справ, особливо в прикордонних областях,
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автоматизованих систем та опрацювання облікової інформації на основі
застосування технічних засобів і сучасних інформаційних технологій.
Варто

зазначити,

що

на

сьогодні

вітчизняними

науковцями

небезпідставно підкреслюється неузгодженість між нормативно-правовими
актами щодо застосування заходів адміністративно-правового примусу.
Особливо чітко ця проблема простежується в сфері фінансових санкцій.
У сучасних умовах розвитку законодавства, яким передбачається
застосування фінансових санкцій, відсутня єдина концепція застосування цього
заходу впливу. Як діюче законодавство, так і Податковий Кодекс України та
КУпАП не узгоджені між собою, а іноді суперечать один одному, що
однозначно призводитиме до проблем із практичною реалізацією відповідних
норм. З огляду на це, не від’ємною умовою реформування законодавства про
адміністративну відповідальність повинно бути визначення головних засад
застосування фінансових санкцій з урахуванням особливостей як фізичних, так
і юридичних осіб. Натомість галузевими кодексами доцільно передбачити
застосування

фінансових

санкцій

за

відповідні

правопорушення

та

конкретизацію складів відповідних правопорушень.
Як уже зазначалося, суб’єктами адміністративної відповідальності
можуть бути не тільки фізичні особи, а й здебільшого юридичні. Своїми
діяннями юридична особа також може порушити норму права, оскільки
існують норми права, що встановлюють спеціальні правила поведінки для
юридичних осіб, а значить, юридична особа може вести себе принаймні двояко:
виконувати ці норми, або не виконувати чи порушувати їх.
Адміністративною

відповідальністю

юридичних

осіб

здебільшого

вважають застосування до них частини примусових заходів, безпосередньо
пов’язаних із адміністративним правопорушенням, зокрема адміністративних
стягнень, метою яких є покарання виконання юридичною особою своїх
обов’язків і вимог державних органів [209, с. 288].
Законодавча база у сфері адміністративної відповідальності юридичних
осіб, зокрема іноземних, нині належить до сфер, що потребують суттєвого
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вдосконалення, спрямованого на вироблення певної концептуальної системи
правового підґрунтя застосування адміністративних покарань стосовно них.
Окремі концепції науковців побудовані на особливих характеристиках
юридичних осіб, пов’язаних зі формами притягнення їх до відповідальності.
Так, О. Петренко зазначає, що на відміну від фізичних осіб, форми
адміністративної відповідальності юридичних осіб є більш різноманітними:
– заходи майнового характеру (фінансові санкції, конфіскація майна,
прибутку чи інших сум, які отримані незаконно);
– заходи,

пов’язані

з

обмеженням

дієздатності

юридичних

осіб

(припинення чи анулювання дії ліцензії на здійснення певного виду діяльності,
яка надана юридичній особі, обмеження права щодо здійснення певних видів
діяльності);
– заходи організаційного характеру (примусова реорганізація юридичної
особи, ліквідація юридичної особи) [168, с. 138].
Аналізуючи

комплекс

заходів,

пов’язаних

з

адміністративною

відповідальністю юридичних осіб, Л. Попов обґрунтовує таку систему
адміністративних стягнень:
а) заходи

морально-правового

характеру

у

формі

попередження,

законодавчо обумовленим видом якого може бути також попередження з
приписом;
б) заходи майнового характеру (стягнення у формі штрафу, стягнення
вартості товарів і транспортних засобів, конфіскації предметів, що слугували
безпосередніми об’єктами або знаряддями здійснення адміністративного
правопорушення);
в) стягнення, спрямовані на обмеження діяльності юридичних осіб
(наприклад, позбавлення їх окремих повноважень або спеціальних прав,
анулювання ліцензії) [174, с. 44–45].
Статтею 239 Господарського кодексу України передбачено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх
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повноважень та в порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до
суб’єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції:
– вилучення прибутку (доходу);
– адміністративно-господарський штраф;
– стягнення зборів (обов’язкових платежів);
– застосування антидемпінгових заходів;
– припинення експортно-імпортних операцій;
– застосування індивідуального режиму ліцензування;
– зупинення

дії

ліцензії

(патенту)

на

здійснення

суб’єктом

господарювання певних видів господарської діяльності;
– анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання
окремих видів господарської діяльності;
– обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання;
– скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання;
– інші адміністративно-господарські санкції, встановлені ГК України та
іншими законами [58, ст. 239].
Відносно юридичних осіб у межах відповідальності за адміністративні
правопорушення здебільшого застосовують заходи майнового характеру,
зокрема адміністративні штрафи. Так, за даними ДМС України, лише за
перший квартал 2015 р. на порушників міграційного законодавства загалом
було накладено штрафів на суму 4 919 888 грн [148].
Власне слово «штраф» походить від німецького «strafe», що вживається
на позначення пені кари, грошове покарання за вину чи проступок [203, с. 5].
Адміністративний штраф є грошовим покаранням, призначеним для порушника
адміністративно-правових

норм

юрисдикційними

органами

або

уповноваженими представниками в межах, передбачених законодавством. Його
особливістю є вплив на правопорушника матеріально, шляхом позбавлення
його певної суми грошових засобів.
Стосовно іноземних юридичних осіб адміністративний штраф, що
застосовується за скоєне правопорушення, своїм розміром не відрізняється від
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штрафу, який застосовується за ті ж діяння, учинені вітчизняною юридичною
особою.
Застосування адміністративних штрафів до юридичних осіб є досить
поширеним і в інших країнах, наприклад у Болгарії. Відповідно до Закону про
банки та кредитну справу цієї країни, накладення стягнення у вигляді штрафу в
100 тис. левів передбачено за здійснення організації банківської діяльності без
ліцензії.
Застосування штрафів до юридичних осіб є також популярним і в Естонії.
Так, Згідно із Законом республіки Естонія «Про відходи», у цій країні за
порушення вимог у сфері шкідливих відходів може бути накладено штраф у
розмірі 20 тис. естонських крон.
Таким чином, досвід зарубіжних країн теж підтверджує пріоритетність
застосування заходів майнового характеру до юридичних осіб як потенційних
суб’єктів адміністративної відповідальності у сферах податкового, фінансового
законодавства та ін. Здебільшого мірою покарання є штраф, проте можуть
застосовуватися й інші заходи, такі як скасування ліцензії або припинення її дії
тощо.
Розглядаючи питання щодо застосування штрафу до юридичних осіб в
Україні, варто переглянути їх строки накладення. Проблема полягає в тому, що,
судячи

з

практики,

застосування

санкцій

до

юридичних

осіб

може

здійснюватися роками, а відповідно до ст. 38 КУпАП, адміністративне
стягнення може бути накладене не пізніше ніж після двох місяців від дня
вчинення правопорушення. Тому для усунення недоліків щодо уникнення
адміністративної відповідальності необхідно запровадити для таких випадків
строки, що поширюватимуться на юридичних осіб та їх посадових осіб.
Досліджуючи питання про особливості застосування адміністративних
стягнень до юридичних осіб, необхідно звернути увагу в першу чергу на
реалізацію

принципу

індивідуалізації

адміністративного

стягнення,

на

розуміння того, що будь-яка організація – яка володіє правами юридичної
особи, так і не володіє ними – повинна розглядатися у випадку здійснення
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адміністративного

правопорушення

як

індивідуальний,

самостійний

правопорушник. Відповідно виробництво по справах про адміністративні
правопорушення юридичних осіб повинно бути орієнтоване винятково на
дозвіл адміністративних справ індивідуальних суб’єктів [174, с. 44–45].
Розглядаючи

систему адміністративних

стягнень та практику їх

застосування, слід зазначити, що вона потребує відповідного вдосконалення.
Особливо це стосується стягнень, які застосовуються стосовно юридичних осіб,
оскільки вони досить різноманітні за назвою, характером і сферою діяльності,
про що свідчать, наприклад, норми господарського законодавства. Ця ситуація
в

правовому

полі

заважає

ефективному

функціонуванню

системи

адміністративної відповідальності юридичних осіб. Як зазначалося, сьогодні
значну частину стягнень становлять штрафи. Однак, поряд із ними
застосовуються також такі заходи впливу, як припинення чи призупинення
певного виду діяльності, вилучення майна, примусовий поділ суб’єктів
господарської діяльності та ін. При цьому особливо відчувається відсутність
системності у видах санкцій, що застосовуються до юридичних осіб. З огляду
на це, варто було б чітко систематизувати адміністративні

стягнення, які

можуть бути застосовані до юридичних осіб за скоєння адміністративних
правопорушень.
На сьогодні у разі здійснення адміністративного правопорушення філією
або представництвом, як іноземної юридичної особи, так і української
юридичної особи, за його діяння всю відповідальність несе материнська
компанія. Штраф стягується з матеріальних активів представництва (філії), а
якщо їх недостатньо для погашення суми – з матеріалих активів власне
іноземної юридичної особи.
Як уже зазначалося, ст. 24 КУпАП передбачено застосування конфіскації:
предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об’єктом
адміністративного правопорушення; грошей, одержаних унаслідок учинення
адміністративного

правопорушення.

Зазначений

вид

адміністративного

стягнення полягає в примусовому поверненні вилучених з обігу речей у
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державну власність або у власність суб’єкта держави. Конфісковують зазвичай
лише ті предмети власності правопорушника, що були знаряддям учинення
цього правопорушення (наприклад, знаряддя праці) або є безпосередньо його
наслідком,

тобто

предметом

правопорушення

(наприклад,

виготовлена

продукція).
Таким чином, розглянуті заходи адміністративно-правового примусу
застосовуються як до вітчизняних, так і до іноземних юридичних осіб. При
цьому, окрім законодавчого закріплення адміністративної відповідальності
юридичних осіб із чітким визначенням заходів адміністративно-правового
примусу,

відчувається

потреба

в

розширенні

палітри

власне

заходів

відповідальності юридичних осіб.
Доцільно враховувати досвід інших країн у зазначеній сфері, що
вдаються до застосування не лише штрафів, а й припинення дії ліцензій,
позбавлення пільг, субсидій тощо.
Як бачимо, проблема застосування заходів адміністративно-правового
впливу як стосовно іноземних фізичних, так і юридичних осіб, є нагальною та
вимагає узгодження дій не лише законодавчої ланки, а й адміністративнопримусової діяльності уповноважених державних органів, а у деяких випадках і
громадських організацій у сфері публічних відносин.
Результатом суперечливості доктринальних положень щодо визначення,
розподілу на види, потенціалу відповідного різновиду адміністративноправового

примусу,

засад

його

застосування

часто

є

нераціональне

використання ресурсу адміністративного примусу в публічному праві України,
що може призвести до нівелювання захисту прав, свобод та інтересів людини та
громадянина.
Слід зазначити, що одна з найважливіших ролей у цьому процесі
відводиться діяльності органів внутрішніх справ, адже вони мають найширшу
компетенцію в застосуванні заходів адміністративного примусу. Адже, як
зауважує Х. Ярмакі, «співробітники міліції поряд з іншими правоохоронними
органами покликані приводити в дію механізм правової охорони. Вони
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забезпечують застосування заходів державного примусу, маючи на меті
усунення перешкод реалізації прав та обов’язків, поновлення порушеного
права, притягнення винних осіб до відповідальності» [238, с. 296].
Отже,

вітчизняна

концепція

адміністративного

права

у

сфері

ефективності застосування заходів адміністративно-правового примусу
низку

питань,

розроблення.

які

потребують

Першочергового

законодавчому

закріпленні

критичного

значення

інституту

осмислення

набуває

та

потреба

адміністративної

не

має

наукового
лише

в

відповідальності

юридичних осіб, а й розмежуванні заходів адміністративно-правового примусу
залежно від суб’єкта адміністративного правопорушення.

Висновки до розділу 2

1. У

системі

адміністративних

правопорушень,

закріплених

в

адміністративно-деліктному законодавстві України, особливе місце відводиться
правопорушенням, учиненим іноземними фізичними особами, у тому числі
представниками країн ЄС. Порівняно з іноземцями більшості інших країн, вони
користуються безвізовим режимом в’їзду в Україну, а також, окрім
національного законодавства, адміністративна відповідальність цієї категорії
осіб лежить у площині міжнародно-правових актів, ратифікованих Україною, та
інших нормативних актів євроінтеграційного спрямування. Останній фактор
робить нашу країну все більш відкритою та привабливою для імігрування
представників країн ЄС, свідченням чому є статистичні дані за останніх
декілька років щодо збільшення кількості осіб, які отримують дозволи на
постійне проживання.
2. Головним

чинником,

що

детермінує

підстави

адміністративної

відповідальності країн громадян ЄС на території України, є специфіка їх
правового статусу як сукупності визнаних і гарантованих прав, свобод,
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законних інтересів та обов’язків. Так, з одного боку, їх забезпечуються
необхідні передумови для реалізації прав і свобод, а з іншого – встановлюються
певні обмеження, що, у свою чергу, не суперечать нормам міжнародного права.
3. Характеристика кожного з виділених вітчизняними науковцями
правових режимів іноземних фізичних осіб (національний, найбільшого
сприяння, особистого закону, спеціальний та ін.) дає підстави розцінювати їх як
вихідну точку адміністративної відповідальності. При цьому обсяг прав та
обов’язків іноземців як наслідок певного режиму не є сталим і може
варіюватися в залежності від набуття особами іншого правового статусу,
наприклад, унаслідок набуття, зміни чи позбавлення громадянства, зміни
тимчасового перебування у державі на постійне місце проживання у ній,
застосування взаємності шляхом укладення міжнародних угод тощо. Проте з
розглянутих режимів саме національний слід уважати найважливішим
принципом правового положення іноземних фізичних осіб – представників
країн ЄС.
4. Аналіз адміністративно-деліктного законодавства показує, що в
справах

про

правосуб’єктність

адміністративні
іноземців,

які

правопорушення
не

користуються

загального
імунітетом

виду
від

адміністративної юрисдикції, та українських громадян фактично співпадає,
унаслідок чого зазначена категорія розцінюється як загальний суб’єкт
адміністративної відповідальності.
З іншого боку, іноземні громадяни є суб’єктами адміністративних
проступків спеціального виду, за які можуть нести відповідальність на
території України лише громадяни інших держав. З огляду на це, нам імпонує
позиція стосовно того, що іноземні фізичні особи – представники країн ЄС –
можуть виступати як загальним, так і спеціальним суб’єктом адміністративної
відповідальності.
При цьому правопорушення спеціального виду представлені в КУпАП
нормами щодо порушень у міграційній сфері (порушення правил перебування в
Україні, транзитного проїзду, порядку працевлаштування, прийняття на
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навчання, надання житла, реєстрації іноземців, несвоєчасна реєстрація та ін.),
що власне й визначає підстави адміністративної відповідальності громадян
країн ЄС в Україні.
5. Проведений аналіз концептуальних підходів і законодавчої бази
показує, що специфіка адміністративної відповідальності, у тому числі її
підстави, залежать від того, до якої категорії належать іноземні фізичні особи:
по-перше, чи вони є загальними суб’єктами і мають однакові підстави
відповідальності з громадянами України, чи виступають спеціальними
суб’єктами і несуть відповідальність за проступки, властиві суто іноземцям; подруге, користуються імунітетом чи ні; по-третє, чи законно іноземець перебуває
на території нашої держави, чи ні, а отже, потенційно вже є суб’єктом
адміністративної відповідальності.
6. Не

зважаючи

на

активне

використання

правового

інституту

адміністративної відповідальності юридичних осіб в юридичній практиці
іноземних країн, особливо країн ЄС, вітчизняне законодавство не визначає таку
категорію осіб в якості суб’єктів адміністративної відповідальності. Проте
правозастосовна практика свідчить про нагальну необхідність визнання та
закріплення на законодавчому рівні юридичних осіб як суб’єктів зазначеного
виду відповідальності.
Здійснення систематизації законодавства щодо зазначеного питання має
важливе практичне значення, адже напряму пов’язане зі зміцненням законності
в сфері діяльності не лише вітчизняних підприємств, установ і організацій, а й
інших держав, юридичні особи яких з кожним роком все активніше
розгортають свою діяльність на теренах України. Наприклад, як свідчить
практика, часто неможливо визначити винну фізичну особу, встановити, хто є
власником підприємства, а отже, доцільним є притягнення до адміністративної
відповідальності юридичних осіб як самостійних суб’єктів правовідносин.
7. Аналіз існуючих адміністративно-правових доктрин дає підстави
стверджувати,

що

підставами

для

притягнення

юридичної

особи

до

відповідальності є наявність системи правових актів, якими встановлюється
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адміністративна відповідальність (нормативна підстава), факт вчинення
проступку (фактична підстава) та акт компетентного суб’єкта щодо накладення
конкретного стягнення (процесуальна підстава). Такий підхід є найбільш
повним, адже дає змогу розкрити не лише сутність адміністративної
відповідальності юридичних осіб, а й конкретизує поетапність усіх етапів
даного процесу.
8. Хоча й законодавчо поняття іноземної юридичної особи не визначено,
окреслені його характеристики дають підстави усвідомлювати іноземну
юридичну особу як організацію, утворену у відповідності із законодавством
іноземної держави з місцезнаходженням за межами України, діючи на її
території посередництвом відкриття представництв і філіалів. Суб’єктом
адміністративної відповідальності є іноземна юридична особа, що має такий
правовий статус, відповідно до чинного вітчизняного й міжнародного
законодавства. Відповідно до чинного законодавства, іноземні юридичні особи
можуть засновувати на території нашої держави іноземні підприємства,
господарські товариства, дочірні підприємства.
9. У численних законодавчих актах, які встановлюють відповідальність
іноземних юридичних осіб, у тому числі країн ЄС, за порушення законодавства
у публічній сфері не передбачено поняття «адміністративна відповідальність
юридичних осіб». Водночас встановлюються розміри фінансових санкцій та
інші заходи впливу, які можуть застосовуватися до юридичних осіб, і
повноваження різних органів щодо їх застосування. Натомість власне
процедура притягнення цієї категорії осіб до відповідальності, яка в теорії
визначається

адміністративною,

то

вона

здебільшого

законодавчо

не

врегульована.
10. Заходи адміністративно-правового примусу є ключовою складовою
інституту адміністративної відповідальності іноземних фізичних і юридичних
осіб. Серед нагальних проблем, якими означена ця сфера адміністративноправових

відносин,

вирізняються:

потреба

в

приведенні

заходів

адміністративно-правового примусу у відповідність до внутрішньодержавних
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потреб сьогодення та міжнародно-правових вимог; недостатнє врахування
правоохоронного та правозахисного потенціалу адміністративного примусу;
розпорошеність значної кількості нормативно-правового матеріалу, відсутність
єдиного підходу до застосування примусових заходів тощо.
Узагальнення головних рис адміністративно-правового примусу дає
змогу трактувати його як специфічний вплив держави на фізичних чи
юридичних осіб, у тому числі й іноземних, з метою спонукання чи примушення
їх до виконання певних правових норм у публічно-правовій сфері нашої
держави. Такий вплив першочергово націлений на охорону громадського
порядку, забезпечення повноцінної реалізації прав та обов’язків громадян.
11. У

контексті

нашого

дослідження

найбільш

прийнятною

є

класифікація заходів адміністративно-правового примусу фізичних осіб
залежно від мети застосування: адміністративно-попереджувальні заходи
(наприклад, митний огляд, перевірка документів, примусовий медичний огляд,
припинення

руху

транспорту);

заходи

адміністративного

припинення

(наприклад, особистий огляд, адміністративне затримання і доставлення особи,
огляд речей і документів та ін.); заходи адміністративно-процесуального
забезпечення (наприклад, складення протоколу, вилучення речей і документів
та ін.); адміністративне стягнення (попередження, штраф, адміністративний
арешт, виправні роботи тощо).
12. Аналіз застосування адміністративно-правових санкцій як ключового
елементу інституту адміністративно-правової відповідальності іноземних
фізичних і юридичних осіб доводить необхідність передбачення окремо заходів
адміністративно-правового примусу для фізичних та юридичних осіб. Так,
доцільно визначити та систематизувати адміністративні стягнення, які можуть
бути застосовані до юридичних осіб за скоєння адміністративних проступків
(наприклад, попередження, штраф, припинення, чи призупинення певного виду
діяльності, конфіскація та інші адміністративні санкції, встановлені чинним
законодавством України).
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РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Проголошений Україною курс на інтеграцію до ЄС передбачає
досягнення не тільки соціально орієнтованої економіки, а й високих стандартів,
реальної демократії, побудови громадянського суспільства, дотримання
верховенства права.
Європейський вибір пояснюється високим рівнем життя, прав і свобод
громадян, досягнутим розвинутими країнами. Існують різні позиції щодо
пріоритетності факторів, які повинні діяти для досягнення цих стандартів.
Проте, очевидним фактором успіху є побудова прозорої та ефективної системи
публічного управління, адаптація політико-правової сфери до міжнародних
стандартів.

На

нашу

думку,

стратегічними

векторами

вдосконалення

адміністративно-правової політики України в цій сфері є, перш за все, адаптація
українського

законодавства

до

механізмів

міжнародного

регулювання

адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб, а також
з’ясування адміністративно-правових гарантій захисту прав фізичних та
юридичних осіб країн ЄС в Україні.

3.1. Адаптація

українського

законодавства

до

механізмів

міжнародного регулювання адміністративної відповідальності фізичних та
юридичних осіб

Позиції вчених-адміністративістів щодо необхідності вдосконалення
вітчизняного адміністративного законодавства здебільшого перебувають в
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одному руслі. Так, серед найбільш проблемних питань удосконалення
інституту адміністративної відповідальності виділяють:
– узгодження чинного законодавства України з положенням п. 22 ч. 1
ст. 92

Конституції

України

стосовно

встановлення

адміністративної

відповідальності виключно Законами України;
– встановлення відповідальності юридичних осіб за адміністративні
правопорушення;
– удосконалення системи адміністративних стягнень та узгодження
розмірів штрафів відповідно до суспільної шкоди, нанесеної адміністративним
проступком;
– удосконалення системи адміністративної процедури щодо притягнення
до відповідальності за вчинення проступків та її розгалуження заходами
примусу кримінально-процесуального характеру [208, с. 50]. У межах
дослідження

адміністративної

відповідальності

іноземних

фізичних

та

юридичних осіб слід виділити ще одну не менш актуальну проблему –
адаптацію національного законодавства до європейських стандартів.
Як

зазначає

Р. Мельник,

реалізація

євроінтеграційної

політики

українською державою зумовлює наповнення вітчизняного адміністративного
права новими нормами, що передбачає, як наслідок, внесення змін і до його
системи, пов’язаних, з одного боку, з включенням до неї нових елементів, а з
іншого, – з виведенням за її межі тих елементів, що не відповідають сучасним
завданням відповідної галузі права [142, с. 121].
На сьогодні можна констатувати існування суттєво дезінтегрованого
масиву законодавства про адміністративну відповідальність, що складається з
двох головних видів нормативно-правових актів, які відповідають двом
ключовим типам адміністративної відповідальності:
– перший – це чинний КУпАП та деякі інші акти законодавства, що
визначають адміністративну відповідальність на його засадах (закони України
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«Про боротьбу з корупцією», «Про державне регулювання ринку цінних
паперів» тощо);
– другий – це акти окремих галузей законодавства, зокрема податкового,
митного,

валютного

та

інших,

що

встановлюють

адміністративну

відповідальність на інших, ніж передбачено в КУпАП, засадах.
Крім цього, небезпідставними є переконання науковців, які зазначають,
що переважна більшість норм Особливої частини КУпАП за змістом є
санкціями інших норм і, до того ж, норм різної галузевої належності. За такого
підходу до кодифікації фактично відбувається своєрідне «розчленування»
відповідних норм, коли їх гіпотези і диспозиції містяться в одному нормативноправовому акті, а санкції – в іншому. Тому подібна кодифікація призводить не
до посилення інтегрованості та підвищення якості текстуального викладу
нормативного

масиву,

що

мають

бути

її

(кодифікації)

відповідними

завданнями, а навпаки – до «розпорошення» змісту окремих норм в численних
актах законодавства, а в низці випадків – і в різних правових галузях [1, с. 12].
Таким чином, проблема полягає в тому, що в законодавстві про
адміністративні

правопорушення,

яке

склалося

сьогодні,

відсутня

систематизація норм у межах одного закону, що призводить до конкуренції
норм, невідповідності їх вимогам, які ставляться до правової норми. Нерідко
зазначені норми мають двозначне тлумачення змісту диспозиції статті. При
цьому, з огляду на велику кількість колізій, неузгодженостей і прогалин у
правовому регулюванні, систематизацію законодавства про адміністративну
відповідальність слід проводити у формі кодифікації.
Щодо цього питання не викликає сумнівів думка Д. Єремєєва про те, що
для подолання принципових прогалин і нормативних колізій, перш за все, має
бути створена концепція відповідного кодифікованого акта, на підставі якої
можна проводити відповідну систематизаційну роботу [74]. Першочергового
значення

в

зазначеній

правозастосовної

сфері

діяльності,

набуває

розвитку

необхідність

процесуальних

упорядкування

норм,

уточнення
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диспозицій статей для подальшого їх правильного застосування в практичній
діяльності [77, с. 99].
З огляду на це, постає питання: який шлях реформування законодавства
про адміністративну відповідальність є найбільш ефективним? Удосконалення
окремих положень КУпАП завдяки внесенню численних змін і доповнень чи
прийняття нової редакції КУпАП з проведенням кодифікації діючого
адміністративного законодавства України в цій сфері? Другий варіант,
імовірно,

є

найбільш

доцільним,

оскільки

лише

розроблення

нових

концептуальних основ адміністративної відповідальності, у тому числі
іноземних

фізичних

і

юридичних

осіб,

уможливить

модернізувати

законодавство у зазначеній сфері відповідно до стандартів європейських країн,
на відміну від яких Україна, на жаль, досі не спромоглася прийняти новий
кодекс протягом багатьох років її незалежності.
Першочерговою умовою приєднання будь-якої країни до ЄС є адаптація її
законодавства до відповідних міжнародних стандартів, приведення його у
відповідність до існуючого права ЄС. Розуміння поняття «адаптація» дає
можливість сприймати його як «пристосування чинних внутрішньодержавних
норм до нових міжнародних зобов’язань держави без внесення будь-яких змін в
її законодавство» [19, с. 12], або, як зазначено в Постанові Кабінету Міністрів
України «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу»: «адаптація законодавства України до законодавства
Європейського Союзу є процесом зближення та поступового приведення
законодавства України у відповідність до законодавства Європейського
Союзу» [192].
Ключовими

нормативно-правовими

актами

з

питань

адаптації

законодавства України до законодавства ЄС є Програма інтеграції України до
ЄС,

затверджена

№ 1072/2000

Указом

[196],

Президента

Концепція

України

від

Загальнодержавної

14 вересня
програми

2000 р.
адаптації

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджена
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Верховною Радою України від 21 листопада 2002 року [193], та Закон України
«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року [186], які
містять комплекс взаємопов’язаних завдань щодо адаптації законодавства
України до законодавства ЄС, спрямованих на реалізацію державної політики
та пріоритетних напрямів створення сучасної правової системи України
шляхом удосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади та
запровадження єдиної системи планування координації і контролю роботи з
адаптації законодавства [221, с. 25–26].
Специфічними в сфері євроінтеграційної політики є низка угод, кожна з
яких є вагомим чинником, що відрізняє представника країни ЄС від іноземця з
будь-якої іншої країни, зокрема наділяє їх особливим статусом. Так, серед них
найбільш важливими є:
– угода

про

партнерство

і

співробітництво

між

Україною

і

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня
1994 року [229];
– угода між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію
осіб від 18 червня 2007 року [226];
– угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення
оформлення віз від 18 червня 2007 року [227];
– угода між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення
оформлення віз від 23 липня 2012 року [225];
– угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств про
заснування представництва Комісії Європейських Співтовариств в Україні та
про його привілеї та імунітети від 17 вересня 1993 року [228];
– рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських
Співтовариств від 12 грудня 2006 року [201];
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– протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про приєднання
Чеської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської
Республіки, Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Мальта,
Республіки Польща, Республіки Словенія та Словацької Республіки до УПС та
внесення змін до УПС від 29 квітня 2004 року [197];
– протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) про
приєднання Республіки Болгарія та Румунії до УПС від 27 березня
2007 року [198];
– протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду
між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі
України в програмах Співтовариства від 22 листопада 2010 року [199].
Варто зазначити, що система міжнародно-правового регулювання є
найбільш організованою, цілісною та глобальною системою координації
міждержавних відносин. Вона здебільшого більш авторитетна, ніж політична й
інші системи. Міжнародно-правове регулювання сьогодні значно стійкіше,
менш залежне від політичних коливань, а його результати легше прогнозовані.
Міжнародно-правове регулювання більш формалізоване, більш точне. Воно
відрізняється від інших систем визначеністю свого змісту й силою юридичного
впливу – обов’язковою силою. Унаслідок цього процес реалізації норм
міжнародного права найбільш чітко виявляється в процедурах дотримання,
виконання, використання й застосування норм міжнародного права [16, с. 66].
Таким чином, у найбільш загальному розумінні механізм міжнародноправового

регулювання

адміністративної

відповідальності

фізичних

та

юридичних осіб усвідомлюється як система засобів і способів регулювання й
реалізації

міжнародних

правовідносин

у

цій

сфері,

тобто

процес

правореалізації. При цьому в якості головних елементів зазначеного механізму
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усвідомлюються принципи та норми міжнародного права, міжнародно-правова
свідомість і міжнародно-правові відносини.
Крім цього, адаптація правової системи України до правової системи ЄС
полягає також в пристосуванні національного адміністративного права до
адміністративного права ЄС, а з огляду на це – в узгодженні їх систем.
Так, теоретики адміністративного права переконують, що на сьогодні
національна конституційна норма всіляко намагається змінюватися та
приводиться у відповідність до права ЄС. Цей механізм є надзвичайно
різноманітним і передбачає низку специфічних процедур, прийомів і засобів,
котрі є нехарактерними для класичної взаємодії міжнародних організацій.
Завдяки функціонуванню зазначеного механізму здійснюється впровадження
права ЄС шляхом внесення відповідних змін до існуючих конституцій державчленів ЄС або прийняття додаткових конституційних законів. Загалом право
ЄС сформувало унікальний та специфічний механізм імплементації його норм у
національні правопорядки держав-членів, який суттєво відрізняється і є
ефективнішим, ніж класичні міжнародні механізми імплементації норм
міжнародного права в національні правопорядки держав. Це зумовлено
особливим

статусом

та

юридичною

природою

цього

регіонального

наднаціонального об’єднання [35].
В умовах нагальної потреби максимального наближення вітчизняного
законодавства до європейського законодавства особливо цінним для України є
вивчення досвіду країн ЄС. Як зазначалося вище, на сьогодні в нашій державі
такий напрям визначений як стратегічний, про що свідчать численні
нормативно-правові акти з питань адаптації законодавства України до
законодавства ЄС. Відповідно, особливо цінним буде вивчення тенденцій
розвитку інституту адміністративної відповідальності тих європейських країн,
де він розвивається найбільш прогресивно.
З

огляду

на

це,

особливої

наукової

уваги

потребує

розвиток

досліджуваного інституту у Франції та Федеративній Республіці Німеччини.
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Фактично обидві названі країни становлять основу окремих самостійних
моделей

адміністративної

відповідальності.

Адже

на

сьогодні

досить

поширеною є думка про те, що наявне в сучасних зарубіжних країнах
адміністративне право, з певною умовністю, поділяється на такі дві моделі:
1) модель, що характерна для Франції та країн, котрі запозичили її правову
систему; 2) модель, що властива Німеччині й країнам, де домінує вплив
німецького права. Звісно, існує також модель, типова для країн, що не визнають
відокремленості адміністративного законодавства, – США, Велика Британія та
інші країни з англосаксонськими правовими традиціями. При цьому
законодавство країн Заходу під адміністративною відповідальністю передбачає
дещо інші відносини ніж, наприклад законодавство України. Тому на нашу
увагу особливо заслуговують провідні системи континентального права, до
яких власне і належить Україна.
Слід

зазначити,

що

на

сьогодні

концепція

адміністративної

відповідальності в Німеччині та Франції має такі характеристики: є
управлінською (органи публічної влади і їх посадові особи вступають між
вертикальні відносини влади та підпорядкування, під час реалізації яких
можуть учинятися певні види адміністративних правопорушень); публічносервісною (органи публічної влади вступають у відносини з фізичними та
юридичними особами з метою надання їм публічних послуг і вимогою
дотримуватися певних правил поведінки, зафіксованих у законах та інших
нормативних актах, під час реалізації яких можуть учинятися певні види
адміністративних

правопорушень);

правозахисною

(притягнення

до

адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб, а також
посадових осіб і органів публічної влади, що вчинили адміністративні
правопорушення) [60, с. 115].
Німецьке адміністративне право, що фактично є правом публічного
управління, розвивається в руслі континентально-європейської традиції. У
Німеччині адміністративні проступки з позиції систематизації належать до

криміналістично-правового

галузевого

боку

сфери.

Однак
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право

адміністративних проступків відрізняється від кримінального права змістовими
аспектами. Крім того, якщо певне діяння має ознаки як злочину, так і
адміністративного проступку (наприклад, порушення правил дорожнього руху
як проступок і настання тяжких наслідків від такого порушення як злочин), то
перевагу в застосуванні має німецький кримінальний закон.
Слід ураховувати, що на сучасному етапі українська система права
адміністративних проступків та адміністративної відповідальності системно
наближена не до адміністративного права Німеччини в сенсі права управління,
а саме до права кримінального. Йдеться про основний закладений в
українському

праві

адміністративних

проступків

та

адміністративної

відповідальності принцип винної відповідальності та застосування заходів
примусу

до

осіб,

визнаних

винними

у

вчиненні

адміністративного

усвідомлення

адміністративної

правопорушення [60, с. 112–113].
Суттєво

різниться

підхід

до

відповідальності у Франції. На думку Е. Талапіної, до зовнішніх і внутрішніх
факторів, що впливають на адміністративне право цієї країни, слід віднести рух
європейської

інтеграції,

контрактуалізацію

глобалізацію,

державного

реформу

управління,

децентралізації,

проникнення

інформаційних

технологій в управління [219, с. 140]. Французьку модель адміністративної
відповідальності фактично можна вважати «стрижнем» адміністративного
права.

Чітко

дотримуючись

доктрини

публічного

права,

французькі

адміністративісти досить детально розробили більшість аспектів регулювання
нормами

адміністративної

відповідальності.

Зокрема,

для

цієї

моделі

залишається сталою тенденція до детального регулювання адміністративних
відносин,

поєднання

матеріальних

та

процесуальних

норм,

ретельної

регламентації процедур прийняття рішень і відповідальності.
Французькі

науковці

зазначають,

що

тут

адміністративна

відповідальність по суті мало чим відрізняється від цивільної відповідальності,
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про що свідчать численні судові постанови [59, с. 117]. У французькому
адміністративному праві, як і праві цивільному, передбачена відповідальність
саме за винне діяння, яке було доведене з позиції невиконання правового
зобов’язання. Фактично у французькій правовій доктрині ґрунтуються на тому,
що сутність адміністративного права полягає в його правозахисному характері.
Тому судова практика серед видів судових спорів виділяє два види, що
виявляються під час реалізації державної влади в галузі її організаційного
оформлення та матеріальної частини. Йдеться про спори, що стосуються:
неправильних службових дій, які не тягнуть за собою відповідальності винної
особи – службовий проступок, що в адміністративній судовій практиці
передбачають відповідальність адміністративного органу, але

не

його

співробітника; особистої вини (члена адміністративного органу на відміну від
вини адміністративного органу), яка перебуває в компетенції судів із
кримінальних і цивільних справ, передбачає особисту вину співробітника, а не
адміністративного органу, де він працює, оскільки судове провадження
стосується його особисто, а відомство не несе відповідальності за особисту
вину свого співробітника [60, с. 113].
Серед основних тенденцій розвитку сучасного інституту адміністративної
відповідальності

–

активні

пошуки

адекватних

шляхів

удосконалення

законодавчої бази в зазначеній сфері. В адміністративно-правовій науці
висуваються найрізноманітніші концепції оновлення законодавства про
адміністративну відповідальність. Одні вчені пропонують піти шляхом деяких
європейських країн, які не мають єдиного кодифікованого акта, що
встановлював

би

відповідальність

за

адміністративні

проступки.

Відповідальність за адміністративні делікти в цих країнах передбачена
галузевими

законами

(у

сфері

екології,

ветеринарії,

транспорту,

промисловості). Прибічники цього підходу пропонують декодифікувати
чинний КУпАП і «розпорошити» склади адміністративних проступків за
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багатьма законами, що регулюють відносини в окремих сферах державного й
суспільного життя [18, с. 143].
З цієї позиції слушною видається думка Д. Єремєєва, що незважаючи на
вже наявний зарубіжний досвід, не слід погоджуватися з такою позицією,
оскільки декодифікація вітчизняного законодавства про адміністративну
відповідальність суттєво ускладнить процес правозастосування. Очевидно, що
серед

усіх

наявних

адміністративної

видів

систематизації

відповідальності

найбільшою

законодавства
мірою

потребам

відповідає

саме

кодифікація [74].
Традиційні погляди на зміст кодифікації полягають у тому, що вона є
формою докорінного перероблення чинних нормативних актів у певній сфері
відносин, способом якісного впорядкування законодавства, забезпечення його
узгодженості та компактності, а також розчищення нормативного масиву,
звільнення його від застарілих і таких, що себе не виправдали, норм. Адже в
процесі кодифікації укладач прагне об’єднати і систематизувати чинні норми, а
також переробити їх зміст, викласти нормативні приписи чітко та внутрішньо
узгоджено, забезпечити максимальну повноту регулювання відповідної сфери
відносин [131, с. 315]. А тому на сьогодні кодифікація вітчизняного
законодавства повинна бути спрямована на те, щоб критично переосмислити
чинні адміністративно-правові норми, усунути суперечності й неузгодженість
між ними.
Стратегічним напрямом розвитку адміністративного права зарубіжних
країн є пошук опори нормотворчої діяльності у фундаментальних правах і
свободах людини. Адже з позиції прав людини адміністративне право завжди
було зміщене, оскільки саме від виконавчої влади і захищаються права
громадян. Новації в адміністративному праві сьогодні здебільшого виникають у
руслі захисту основних прав і свобод людини [219, с. 143]. Тому, говорячи про
адміністративну відповідальність, можна передусім констатувати суттєву зміну
спрямованості й змісту адміністративно-правового статусу людини. Будь-які

перетворення

в

сфері

адміністративно-правових

відносин
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націлені на

становлення правового стандарту взаємовідносин публічної адміністрації та
людини, підґрунтям якого є сприйняття особи таким суб’єктом, перед яким
влада відповідальна за свою діяльність. З огляду на це, сьогодні в змісті
адміністративно-правового статусу людини перевага надається визначенню не
тільки її обов’язків перед державою, а насамперед її прав, за забезпечення
реалізації і захист яких держава несе відповідальність.
Цілком виправданою є відсутність єдиної доктрини регулювання
відносин в адміністративно-правовій сфері. Для прикладу звернемося до
досвіду регулювання відносин, що виникають у процесі реалізації заходів
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.
Зазначена сфера є проблемною, адже на сьогодні за більшість правопорушень у
сфері

оподаткування

фактично

пропонується

притягувати

осіб

до

відповідальності на підставі двох кодексів, хоча й Конституцією України
передбачено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
Коло правопорушень у сфері оподаткування, що регулюються засобами
адміністративної відповідальності у кожній конкретній країні відрізняється
своїми особливостями. Слід зазначити, що адміністративні санкції за
правопорушення у сфері оподаткування в деяких державах встановлюються не
адміністративними

кодексами,

а

нормами,

передбаченими

податковим

законодавством. У Франції, наприклад, відповідальність за правопорушення у
сфері оподаткування регулюється Загальним кодексом про податки 1950 року, у
Німеччині – Положенням про податки 1977 р., а у Великобританії та Італії –
окремими спеціальними законодавчими актами про податки [158, с. 237].
Аналізуючи країни Західної Європи, можна зробити висновок, що в
жодної

з

них

немає

єдиного

акта,

у

якому

об’єднуються

склади

адміністративних деліктів. Проте більшість держав мають закони змішаного
характеру, у яких об’єднуються загальні матеріальні положення та процедурні
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положення про порядок накладення адміністративних стягнень. Такі закони
притаманні для Німеччини, Швейцарії, Австрії, Італії та Португалії. Наприклад,
в Іспанії немає кодифікованого закону з переліком адміністративних порушень,
але існують окремі галузеві закони, де містяться відповідні склади. Одним із
них є Загальний закон «Про податки» від 1963 року. При цьому регулювання
правопорушень

у

сфері

оподаткування

належить

до

механізмів

адміністративного права. Так, Законом «Про правовий режим публічної
адміністрації та загального адміністративного провадження» від 1 січня 2004 р.
встановлено порядок застосування штрафів і негрошових адміністративних
санкцій за податкові правопорушення [11].
Цікаво звернутися до швейцарського адміністративного законодавства,
яке, на думку В. Колпакова та Д. Лук’янця, належить до «широкого карного
законодавства» [11]. Проаналізувавши положення Федерального Закону
Швейцарської конфедерації «Про право адміністративних покарань» від
22 березня 1974 року, можна зробити висновок, що інститут адміністративної
відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування займає в ньому
провідне місце (на відміну від інших інститутів, які відсилають до положень
окремих законів). Так, відповідно до ст. 14, «той, хто введе орган управління,
інший орган або третю особу завдяки підтасуванню або приховуванню фактів в
оману або посилить їх помилку і таким чином неправомірно набуде для себе
або для іншої особи дозвіл внесок, повернення податку або збору, іншої дії з
боку суспільства, або уникне позбавлення дозволу, карається ув’язненням або
штрафом» [11]. У тій самій статті є й таке визначення діяння, що підлягає
покаранню: «Якщо своїми обманними діями винний сприяє тому, що
громадськість позбавляється податку в значній сумі внеску або інших платежів,
або вона буде позбавлена надбання другим чином, ці дії караються тюремним
ув’язненням до одного року або штрафом до 30 тис. франків» [11]. Тобто норми
адміністративного законодавства Швейцарської конфедерації також чітко

159
регулюють питання правопорушень у сфері оподаткування, і таким чином
посідають основне місце в процесі регулювання зазначеної сфери відносин.
Предметом регулювання італійського адміністративного законодавства є
порушення (violazione), які тягнуть за собою накладення адміністративних
санкцій (sanzioni amministrative) [11]. Аналіз положень Закону «Про зміни
карної системи» від 24 листопада 1981 року № 689 свідчить, що порушення у
сфері обов’язкового соціального забезпечення й страхування та фінансові
правопорушення посідають у ньому важливе положення. Так, згідно зі ст. 37
цього Закону, неподання або підроблення обов’язкових записів і декларацій
карається позбавленням волі до двох років, якщо наслідком є несплата
відрахувань і страхових унесків, передбачених законом про обов’язкові
соціальні забезпечення та страхування» [11].
Незважаючи на те, що такі правопорушення можуть уважатися
злочинами,

якщо

ухилення

зафіксоване

та

становить

предмет

адміністративного й судового розгляду, карна процедура зупиняється з
моменту запису порушення до реєстру, про який ідеться в ст. 335 Кодексу
карної процедури, до моменту прийняття рішення адміністративним органом чи
судом першої інстанції [11]. Тобто цим Законом передбачено можливість
вирішення питання про притягнення до відповідальності за правопорушення у
сфері оподаткування в адміністративному порядку.
Заслуговує також на увагу позиція Ю. Коллера, який виділяє тенденції
розвитку інституту адміністративної відповідальності в країнах ЄС унаслідок
аналізу

міжнародно-правових

актів

щодо

регламентації

питання

адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього
руху. Зокрема, серед таких тенденцій: застосування більш уніфікованого
підходу до встановлення адміністративної відповідальності за порушення
зазначених правил, здійснення більш чіткого розмежування адміністративноделіктних явищ і злочинів у сфері, що досліджується [99, с. 115]. Таким чином,
слушною є позиція науковця, що для подальшої гармонізації національного
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законодавства з міжнародно-правовими нормами та стандартами необхідно,
наприклад, уніфікувати законодавче викладення ознак правопорушень у сфері
безпеки дорожнього руху (узагальнити ознаки правопорушень, звести до
можливого мінімуму кількість норм, якими передбачена відповідальність за
порушення у сфері безпеки дорожнього руху).
Інша модель, що застосовується в законодавстві зарубіжних країн,
зумовлює наявність певних критеріїв, які визначають порядок застосування й
вид санкцій, передбачених за скоєння адміністративного проступку у сфері
безпеки

дорожнього

руху.

Аналізуючи

кодекси

про

адміністративні

правопорушення Латвії, Польщі та інших європейських країн, можна
стверджувати, що головним критерієм застосування певного виду санкцій за
порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є стан
виконання своїх професійних обов’язків. Наприклад, у Польщі, якщо працівник
поліції порушує Правила дорожнього руху в особистий час, за межами
службової діяльності, він підлягає відповідальності на загальних підставах як
звичайний громадянин. Якщо порушення нормативів у сфері безпеки
дорожнього руху було наслідком виконання його професійних обов’язків, то
працівник поліції пише мотивований рапорт, на підставі якого керівництвом
визначається можливість притягнення або звільнення його від відповідальності.
Водночас якщо працівник поліції стає в судовому порядку відповідачем за
порушення правил дорожнього руху, до нього також застосовуються заходи
дисциплінарного характеру [154–155]. Подібна ситуація властива й діяльності
вітчизняних правоохоронних органів, і у випадку доведеності вини працівника,
який скоює адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху,
до нього можливе застосування подвійної (адміністративно-дисциплінарної)
відповідальності [70, с. 408].
Потреба входження України до міжнародно-правового простору спонукає
до оновлення фундаментальних правових інститутів, серед яких – інститут
адміністративної відповідальності. Ефективним шляхом адаптації цього
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інституту до сучасних економічних і суспільно-політичних умов є вивчення й
урахування сучасних тенденцій розвитку адміністративної відповідальності
зарубіжних країн.
Аналіз

існуючої

адміністративно-правовій

зарубіжної
сфері

доктрини

яскраво

регулювання

свідчить

про

відносин

в

концептуальність

інституту юридичної відповідальності, специфічний кодифікований характер
норм адміністративної відповідальності. Провідні системи континентального
права

на

сьогодні

активно

демонструють

пошук

відповідності

між

концептуальними засадами, на яких побудовано інститут адміністративної
відповідальності, і потребами в ефективних засобах державного примусу,
здатних функціонувати в сучасних умовах. Крім цього, досить помітною є
тенденція приведення у відповідність нормотворчої діяльності до сучасного
змісту адміністративно-правового статусу людини, де пріоритетним є захист
основних прав і свобод людини.
Існуюча законодавча база, яка так чи інакше стосується сфери
адміністративних деліктів іноземних громадян, на сьогодні потребує вивчення
й перегляду, що сприятиме: виявленню та визнанню застарілими нормативноправових актів чи окремих їх положень; усуненню протиріч між окремо
взятими джерелами; чіткому розмежуванню нормотворчої компетенції між
державою та її суб’єктами; визначенню подальших шляхів розвитку
вітчизняного законодавства в цій сфері відповідно до реалій сьогодення.
Результатом перегляду зазначеної нормативно-правової бази повинна
стати побудова багаторівневої системи [130, с. 95–96] попередження й
профілактики адміністративних правопорушень, що вчиняються іноземними
громадянами на території України.
Цьому цілком може слугувати якісно-правова систематизація всього
масиву діючих і створення нових норм, об’єднаних в єдиній збірці нормативноправових актів «Про міграцію та протидію правопорушенням іммігрантів».
Така збірка сприятиме поєднанню всіх існуючих на сьогодні законів і

162
підзаконних актів різних органів державної влади, що регулюють питання
міграції населення (як зовнішньої, так і внутрішньої), а також питання
адміністративних деліктів, що вчиняються іноземними громадянами та питання
адміністративних деліктів, чинених іноземними громадянами й особами без
громадянства

на

території

України.

При

цьому,

торкаючись

питань

адміністративної відповідальності іноземних громадян і осіб без громадянства
на території нашої країни, збірка законів повинна орієнтуватися на КУпАП, а
також ураховувати норми міжнародного права, у тому числі ті, що є
результатом євроінтеграційної політики.
Оскільки імунітет від адміністративної юрисдикції може бути також
поширений і на інших осіб на основі дво- і багатосторонніх міждержавних угод,
доцільним було б також укладення єдиного переліку таких осіб відповідно до
діючих міжнародно-правових угод.
Отже, механізм міжнародно-правового регулювання адміністративної
відповідальності фізичних та юридичних осіб усвідомлюється як система
засобів і способів регулювання та реалізації міжнародних правовідносин, тобто
процес правореалізації. При цьому в якості основних елементів зазначеного
механізму виступають принципи й норми міжнародного права, міжнародноправова свідомість і міжнародно-правові відносини.

3.2. Адміністративно-правові гарантії захисту прав фізичних та
юридичних осіб країн Європейського Союзу в Україні

Проблема адміністративно-правових гарантій захисту прав як фізичних,
так і юридичних осіб завжди актуальна для будь-якої демократичної держави.
Не є винятком і Україна, у Конституції якої закріплено низку фундаментальних
прав і свобод людини та громадянина. Однак правове закріплення навіть
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найпрогресивніших законодавчих конструкцій не означає їх автоматичного
втілення у сфері суспільних відносин. За відсутності чіткого механізму
реалізації та відповідних гарантій проголошені права та свободи залишаються
декларативними і швидше сприяють розвиткові правового нігілізму в
населення, ніж формуванню та зміцненню громадянського суспільства.
Не можна не погодитися з переконанням вітчизняних науковців, що в
сучасному світі проблема захисту прав людини вийшла за межі кожної окремої
держави і набула міжнародного значення. Це викликало гостру потребу в
створенні універсальних міжнародно-правових стандартів, які б визначали ту
верхню межу, нижче якої держава в реалізації прав і свобод громадян не
повинна опускатися. Це є яскравим свідченням того, що права людини
перестали бути об’єктом внутрішньої компетенції кожної окремої держави, а
стали справою міжнародного співтовариства [32].
Як слушно зауважує О. Ящук, на сьогодні як ніколи «реформування норм
адміністративного законодавства у сфері адміністративної відповідальності
повинно відбуватися на основі пріоритету захисту прав людини та
громадянина, установлення загальних засад у відповідності з реаліями
сьогодення» [239, с. 154].
Говорячи про адміністративно-правовий зміст процесу забезпечення прав
і свобод особи, К.В. Степаненко зазначає, що розвиток національного
адміністративного права протягом останніх часів дав змогу виділити специфіку
та сутність його реформування – забезпечення прав і свобод особистості. При
цьому автор передбачає необхідність формування «позанаціональної системи
дотримання стандартів існування людини» [215], що поєднала б міжнародні
позиції з вітчизняним усвідомленням щодо адміністративно-правових гарантій
прав і свобод особистості.
Підтвердженням цьому є також переконання зарубіжних учених, на
думку

яких,

найбільш

важливими

аспектами

взаємодії

права

ЄС

і

національного права є його безпосередня (пряма) дія та верховенство стосовно

національно-правових

норм.

Перший

принцип

(прямої

дії)
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стосується

імплементації, а другий принцип (верховенства права) – набуття чинності
правом Співтовариств [242, с. 301]. По суті право ЄС становить собою систему
норм, що пов’язує всі держави, які завдяки правовому механізму були
трансформовані в національні правові системи даних країн [241, с. 164].
Отже, можна зробити припущення, що наявні в міжнародному праві
концептуальні підходи в галузі закріплення прав людини й головних її свобод
повинні бути змінені. Від однобічного закріплення частини їх правового
статусу у вигляді окремих прав і свобод варто перейти до розроблення та
прийняття

загальновизнаних

стандартів

статусу

людини

загалом,

що

передбачає не тільки права й свободи, а й обов’язку людини та громадянина.
Необхідно також розробити й прийняти загальновизнані стандарти обов’язків
держав щодо захисту прав людини й основних свобод.
На пріоритетності проблеми захисту прав і свобод особистості,
необхідності створення ефективних засобів захисту проти порушення прав
учасників адміністративно-правових відносин, урахування подібних вимог
відповідних міжнародно-правових документів наголошують і Д. Галлиган [49,
с. 77], В.О. Кондратьєв, О.І. Петрова [170, с. 78–85], М. Дей [61], В.В. Іванов
[83], О.В. Пабат [164], В.І. Варивода, А.М. Слюсар [36], Н.П. Каменська [87],
А.М. Кучук [125] та ін.
Не зважаючи на досить тривалий час, який минув із моменту приєднання
України до Європейської конвенції про захист прав людини та основних
свобод, для України проблема гарантій захисту прав фізичних осіб залишається
однією з найбільш гострих. Це здебільшого пояснюється неспроможністю
остаточно переосмислити та змінити традиційний підхід до сприйняття прав
людини з природно-правових позицій, які для більшості правників усе ще
залишаються ефемерною ідеєю, що має швидше теоретичний, ніж практичний
характер.

Слід

зазначити,

що

не

менш

гострою

видається

і
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адміністративно-правових гарантій захисту прав юридичних осіб, у тому числі
іноземних. Адже, як зазначає О. Олькіна, права юридичних осіб є похідними від
прав людини, в основі їх правової природи лежить діалектична єдність
об’єктивного і суб’єктивного права індивіда, і в цій якості зазначені права
мають властивості публічності, невідчужуваності, рівної юридичної сили,
гарантованості та захищеності [160, с. 123].
У найбільш широкому значенні поняття «гарантія» тлумачиться як
порука в чомусь, забезпечення чого-небудь. У більш вузькому, правовому, –
законодавчо закріплені засоби охорони прав і свобод громадян, способи їх
реалізації, а також засоби охорони правопорядку, інтересів суспільства і
держави [39, с. 222]. У контексті нашого дослідження гарантія усвідомлюється
як один із найбільш важливих елементів адміністративно-правового статусу
іноземних фізичних та юридичних осіб, що ґрунтується на принципах
законності, верховенства права, рівноправності тощо.
При цьому на сьогодні думки численних науковців збігаються в тому, що
найбільшої ваги набуває саме принцип законності. Адже, на їх думку,
фундаментальною складовою останнього, а отже, наріжним каменем існування
правової держави, є ідея верховенства закону [57]. Цей принцип передусім
виражається у вимогах: 1) суворого додержання та виконання юридичних норм;
2) забезпечення дотримання законодавства всіма невладними фізичними та
юридичними особами; 3) невідворотності покарання за правопорушення;
4) суворого дотримання правотворчими органами юридичної техніки тощо [12].
Зазвичай

адміністративно-правові

гарантії

забезпечення

прав

як

фізичних, так і юридичних осіб розглядаються в єдиному руслі і, як правило,
зводяться до розгляду специфіки засобів їх забезпечення.
Система

юридичних

гарантій

прав

і

свобод

громадянина

характеризується сукупністю взаємопов’язаних і взаємодіючих нормативноправових та інституційно-організаційних засобів їх забезпечення. До гарантій

також

належать

розвиток

суспільно-політичної

активності
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формування в останніх свідомого ставлення до використання прав і свобод,
виконання обов’язків; підвищення рівня їх правової культури; активізацію
діяльності об’єднань громадян, що сприяють захисту прав, свобод і законних
інтересів [92, с. 28].
Нормативно-правові гарантії забезпечення прав і свобод громадянина –
це передбачені нормами матеріального та процесуального права юридичні
засоби забезпечення реалізації, охорони й захисту прав і свобод. За характером
правових норм вони поділяються на матеріальні й процесуальні; за сферою дії –
на міжнародні та внутрішні; за джерелом закріплення – на конституційні й
галузеві. Окремим нормативно-правовим засобом забезпечення прав, свобод і
законних інтересів особи є юридична відповідальність.
Інституційно-організаційні гарантії забезпечення прав і свобод громадян
– це передбачені в нормативно-правових актах суспільно-політичні інституції,
на які покладаються відповідні функції та повноваження щодо організації й
здійснення юридичного забезпечення реалізації, охорони і захисту прав та
свобод громадянина. За суб’єктами здійснення забезпечувальної діяльності
вони можуть поділятися на державні й громадські.
Гарантії можна розглядати і як своєрідну групу прав громадян, які
сприяють реалізації та охороні й захисту їхніх прав, свобод і виконанню ними
обов’язків. Ці права мають подвійний характер, тому що виступають і як права,
і як гарантії. Такими гарантіями у сфері виконавчої влади є право на звернення
до органів державного управління, право на відшкодування збитків, заподіяних
незаконним рішенням, діями або бездіяльністю органів виконавчої влади та їх
посадових осіб, право користування передбаченими законом пільгами тощо.
Здійснюючи названі права, громадяни власними діями сприяють забезпеченню
свого адміністративно-правового статусу [23].
Цілком погоджуємося із думкою А. Купіна стосовно того, що правові
гарантії складаються з декількох елементів. По-перше, це чітко сформульовані
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положення законів, яким регулюється питання застосування адміністративних
стягнень; усунення протиріч між правовими нормами, порушення чи
недотримання яких ініціює застосування карних адміністративних санкцій
(стягнень). Другим важливим елементом є дотримання принципів притягнення
до

адміністративної

відповідальності

та

принципів

адміністративного

провадження. Третій елемент – державний контроль, тобто функція держави,
здійснювана з метою перевірки дотримання і виконання поставлених завдань,
прийнятих рішень і їх правомірності. Зміст державного контролю передбачає
спостереження, аналіз і перевірку діяльності відповідних органів та їх
посадових осіб щодо виконання поставлених перед ними завдань, дотримання
установлених державою правил, норм і стандартів [122, с. 91].
З огляду на вищезазначене, Україна не може ігнорувати необхідність
розвитку законодавства про права іноземців. Уже Конституцією України
передбачено, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні
на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а
також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками,
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України
(стаття 26); статус іноземців та осіб без громадянства визначаються виключно
законами України (стаття 92). Саме цим питанням присвячені спеціальний
Закон «Про правовий статус іноземців», окремі положення більш ніж тридцяти
інших законів України, прийнятих, як правило, з дотриманням Конвенції; про
статус апатридів від 28 вересня 1954 p. Конвенції про статус біженців від
28 липня 1951 p. Декларацій про права людини стосовно осіб, які не є
громадянами країни, в якій вони проживають, від 13 грудня 1985 p.
Міжнародної конвенції про захист прав усіх працівників-мігрантів та членів
їхніх сімей від 18 грудня 1990 p. та інших, а також десятки підзаконних актів,
серед яких слід в першу чергу назвати Порядок продовження строку
перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства на території України, затверджений
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Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 150 [177] і
Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства, затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437 [176].
Проте, незважаючи на чималий перелік подібних нормативних актів,
означене питання все ж залишається проблемним. Як зазначалося в попередніх
підрозділах, КУпАП уже не відповідає умовам сьогодення, і як правильно
зауважує В. Колпаков, є кодексом цінностей «старої і вже віджитої тоталітарної
системи, в якій правові відносини формувалися за принципом «заборонене все,
що не дозволено законом», а втручання держави в усі сфери суспільного буття,
прав і свобод людини було нормою» [102, с. 85].
Як

наслідок,

діюче

законодавство

України

про

адміністративну

відповідальність є неефективним у забезпеченні прав і свобод громадян, у тому
числі іноземних, у підтриманні громадського порядку та нездатне забезпечити
законність на належному рівні через свою нестабільність у разі внесення
постійних змін та наявності дещо «розмитих», нечітких формулювань. Так,
стаття 155-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає
відповідальність

за

порушення

порядку

проведення

розрахунків,

але

законодавець у жодній частині не визначає, в чому саме може виявитися таке
порушення. Чи це буде невикористання електронних контрольно-касових
апаратів (інших реєстраторів розрахункових операцій), чи факт невидачі чека,
чи ненадання оплаченої послуги або інші дії [178, с. 42]. Отже, положення
Кодексу дуже суперечливі, що становить основу для порушення прав громадян
та сприяє корупції при здійсненні адміністративної діяльності [28, с. 64].
Слід зауважити, що пріоритетним напрямом удосконалення вітчизняної
законодавчої бази щодо забезпечення гарантій захисту прав фізичних та
юридичних осіб країн ЄС повинно бути вивчення та врахування тенденцій
розвитку європейського адміністративного права. Як зазначає Р. Мельник,
адміністративне право ЄС було створено на базі адміністративного права країн,
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що утворили Європейський Союз, взявши від нього найбільш важливі,
насамперед для захисту та гарантування прав, свобод та законних інтересів
приватних осіб, елементи, які власне, і склали його систему [142, с. 118]. Воно
здебільшого викладене в установчих документах Союзу і базується на
юриспруденції Європейського Суду справедливості. При цьому головними
принципами європейського адміністративного права є такі:
1. Принципи пріоритету і прямої дії права.
2. Кожен громадянин будь-якої країни-учасниці є як громадянином своєї
держави, так і громадянином Європи. Країни-учасниці можуть нести
відповідальність перед фізичними особами за порушення законодавства
Співтовариства. Якщо громадянин є жертвою акту «поганого управління» з
боку якого-небудь інституту Співтовариства або його органу, він може
апелювати до Європейського омбудсмену.
3. Під

час

тлумачення

законів

Співтовариства

застосовується

телеологічний метод побудови. У преамбулі будь-якого заходу Співтовариства
викладається його мета. Це допомагає в подальшій інтерпретації.
4. Усі

адміністративні

акти

обмежені

головними

принципами

недискримінації за ознаками статі чи національності.
5. Принцип рівності, який передбачає, щоб до схожих ситуацій не
підходили з різними мірками, а різні ситуації не трактували однаково, за
винятком тих випадків, коли таке трактування об’єктивно виправдане.
6. Система Співтовариства гарантує широкий спектр фундаментальних
прав. Проте необхідно зазначити, що тільки у виняткових випадках захід,
ужитий Співтовариством, можна вважати незначним на тій підставі, що він
порушує міжнародні права людини.
7. Принцип субсидіарності, що тягне за собою регулювання на якомога
нижчому рівні. Він важливий при визначенні меж компетенції Співтовариства.
Одним із його проявів є надання, де це можливо, переваги національній нормі
над нормою, установленою Співтовариством.

8. Принцип

адміністративного

права,

тобто

принцип
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визначеності. У європейському законодавстві він означає, що прийняті
Співтовариством заходи, що тягнуть за собою юридичні наслідки, повинні бути
чіткими й точними й вони повинні бути роз’яснені порушеним особам, для того
щоб ті могли зрозуміти, коли починаються юридичні наслідки.
9. Заходи, вжиті Співтовариством, і національне законодавство, що
приводить їх у дію, повинні дотримуватися принципу пропорційності. Засоби,
які вони застосовують для досягнення своїх цілей, повинні давати можливість
досягти такі цілі й не повинні виходити за межі необхідного для досягнення
цих цілей.
10. Принцип законних очікувань, який захищає тих, хто розумно й
сумлінно покладається на дії або заходи інститутів Співтовариства [49, с. 235].
Отже, на нашу думку, зазначені принципи повинні стати вихідними
позиціями

вже

найменших

кроків

щодо

реформування

вітчизняного

адміністративно-правового інституту.
Аналізуючи функціонування європейської системи із захисту прав
людини та громадянина, слід сказати про правовий статус Комісара з прав
людини. Комісар із прав людини є незалежною інстанцією в межах Ради
Європи, якому доручено сприяти інформуванню та додержанню стандартів
щодо прав людини в 47 державах-членах Ради Європи. Ініціативи щодо
створення інституту було прийнято Радою Європи Другому Саміті в Страсбурзі
10–11 жовтня 1997 р. 7 травня 1999 р. Комітет міністрів ухвалив резолюцію,
якою заснував посаду Комісара і визначив його повноваження. Перший
комісар, Альваро Хіль Роблес, обіймав цю посаду з 15 жовтня 1999 р. по
31 березня 2006 р., після чого його змінив Томас Хаммарберг.
Головні повноваження комісара з прав людини викладені у Резолюції
(99)50 про Комісара Ради Європи з прав людини. Відповідно до цієї Резолюції,
комісар повинен:
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– сприяти ефективному дотриманню прав людини, а також надавати
державам-членам сприяння у здійсненні Радою Європи стандартів у сфері прав
людини;
– сприяти освіті та підвищенню обізнаності громадськості у сфері прав
людини в державах-членах, що входять до Ради Європи;
– визначити можливі недоліки в законодавстві та практиці його
застосування у сфері прав людини;
– сприяти діяльності національних інститутів омбудсмена та інших
структур з прав людини, а також надавати рекомендації та інформацію, що
стосуються захисту прав людини в усьому регіоні [126].
Серед органів Європейського Союзу, які спеціалізуються на захисті прав
людини, необхідно також назвати Агенство Європейського Союзу з основних
прав (European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), яке було засноване
у Відні на підставі Регламенту Ради (ЄС) № 168/2007 від 15 лютого
2007 р. [240].
Повага до прав людини й основних свобод належить до спільних
цінностей усіх держав-членів Європейського Союзу. Відповідно до статті 6
Договору про Європейський Союз, Союз поважає основні права, гарантовані
Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод,
підписаної в Римі 4 листопада 1950 р., оскільки вони випливають із загальних
конституційних традицій держав-членів, у якості загальних принципів права
Співтовариства.
Таким чином, запроваджуючи заходи в межах євроінтеграційних
процесів, нашій країні слід бути готовою, у першу чергу, законодавчо, до
прийняття зазначених європейських принципів у цій сфері, їх органічного
зрощення з системою національних цінностей і законодавчих пріоритетів як їх
відображення.
На сьогодні законодавство України передбачає досить широкий спектр
особистих прав і свобод для іноземних громадян та осіб без громадянства, які
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перебувають в Україні на законних підставах. Перелік основних прав, свобод та
обов’язків іноземців міститься в Законі України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства». Так, ст. 2 (Засади правового статусу
іноземців та осіб без громадянства) передбачено: «Іноземці та особи без
громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов’язки, що і
громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, цим та іншими
законами України, а також міжнародними договорами України» [195].
Іноземці, зокрема, мають право на відпочинок, охорону здоров’я, житло,
участь в об’єднаннях громадян, але вони не можуть бути членами політичних
партій України.
Відповідно до змісту зазначеного документа, вони можуть займатися
інвестиційною, зовнішньоекономічною та іншими видами підприємницької
діяльності, передбаченими законодавством України (ст. 7). Іноземці мають
право на трудову діяльність в Україні, але не можуть призначатись на деякі
посади або займатись певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до
законодавства України це пов’язано з належністю до громадянства України
(ст. 8).
Іноземці

мають

право

володіти

майном

на

території

України,

успадковувати і заповідати його, а також мати особисті немайнові права.
Зазначені фізичні особи можуть звертатися до суду та до інших державних
органів із питань захисту їх особистих, майнових та інших прав. У судочинстві
іноземці, як учасники процесу, користуються такими самими процесуальними
правами, що й громадяни України.
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про правовий статус іноземців та
соіб без громадянства», іноземці в Україні не мають виборчих прав, тобто вони
не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади й
самоврядування, не можуть брати участь у референдумах [195].
Окремим

розділом

у

Законі

про

правовий

статус

іноземців

регламентується порядок в’їзду в Україну та виїзду з України іноземців. Вони
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можуть в’їжджати в Україну за дійсними національними паспортами або
документами, які їх замінюють. Водночас вони повинні отримати в’їзну візу,
якщо інше не передбачено законодавством України. В Законі існують певні
обмеження щодо в’їзду в Україну іноземців та їх виїзду з України.
Законодавство України передбачає відповідальність іноземців за вчинені
злочини, адміністративні або інші правопорушення. Для іноземців, поряд з
іншими видами відповідальності, передбачено скорочення терміну тимчасового
перебування в Україні, а також видворення за межі України.
Особливої актуальності набуває проблема адміністративно-правових
гарантій забезпечення прав фізичних та юридичних осіб у процесі застосування
до них адміністративних стягнень, що ґрунтується на певних чинниках:
1) економічному – побудова ринкової економіки потребує державного
регулювання господарських відносин конкретними правовими засобами,
водночас коло цих засобів, підстави застосування та їх види мають визначатися
на законодавчому рівні; 2) політичному – необхідність створення та підтримки
режиму законності у сфері виконавчої влади з метою забезпечення захисту в
адміністративно-правових відносинах умов для належної реалізації прав та
свобод громадян; 3) нормативно-правовому – створення в Україні нового та
реформування чинного адміністративного законодавства має відбуватися на
підставі науково обґрунтованого врахування тих соціальних, економічних,
політичних змін, що відбуваються, з метою створення ефективного правового
механізму захисту суспільних відносин [122, с. 91].
Застосування адміністративних стягнень, як і будь-які інші дії органів
виконавчої влади, мають здійснюватись у повній відповідності до Конституції
України та законів України. Зрозуміло, що найкращою гарантією дотримання
прав і свобод як громадян, так і юридичних осіб під час адміністративного
провадження, є високий рівень професіоналізму посадових осіб державних
органів усіх рівнів, об’єктивний та індивідуальний підхід до вирішення кожної
справи, ретельне вивчення матеріалів та всебічний аналіз обставин справи.
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Водночас посадова особа, яка є представником органу, уповноваженого
розглядати справи про адміністративне правопорушення, це лише людина, тому
необхідно брати до уваги і так званий людський фактор та відсутність
ідеальних умов здійснення професійної діяльності. Отже, поряд із цим
необхідно існування
оскарження

й

інших

гарантій. Вони проявляються в праві

на

рішень і дій органів державної влади, в адміністративному,

судовому та парламентському державному контролі. Наявна система гарантій,
навіть при їх недосконалості, є досить важливою, оскільки, з одного боку,
застерігає уповноважених осіб та державні органи від вчинення дій, що
суперечать нормам закону, стимулюють зростання правосвідомості та
професіоналізму, а з іншого – гарантують особам, щодо яких здійснюється
адміністративне провадження, об’єктивність та неупередженість вирішення
справи [122, с. 96].
Одним із головних суб’єктів безпосереднього забезпечення гарантій
захисту прав фізичних та юридичних осіб країн ЄС є ДМС України. Її
діяльність у цьому напрямі можна розглянути на прикладі долучення до
процесів міграції. Зазначена служба розпочала свою діяльність у 2011 р., у
межах реалізації своїх функцій вона:
– здійснює оформлення і видачу іноземцям та особам без громадянства
запрошень для в’їзду в Україну, документів для тимчасового перебування або
постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі, студентських
квитків студентам із числа іноземців та осіб без громадянства, вилучає ці
документи та проставляє в документах, що посвідчують особу іноземців та осіб
без громадянства, відмітки про заборону в’їзду в Україну в передбачених
законодавством випадках;
– приймає рішення про скорочення строку перебування іноземців та
осіб без громадянства в Україні, видворення, у тому числі у примусовому
порядку, іноземців та осіб без громадянства з України,

заборону в'їзду в
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Україну іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи, пов'язані з
видворенням іноземців та осіб без громадянства з України;
– проводить аналіз міграційної ситуації в Україні, проблем біженців та
інших категорій мігрантів, розробляє поточні та довгострокові прогнози із
зазначених питань та ін. [163].
Серед пріоритетів служби, наприклад, – протидія нелегальним проявам
міграційних процесів, що власне і є однією з найбільш дотичних до проблеми
забезпечення

прав

і

свобод

іноземців

під

час

притягнення

їх

до

адміністративної відповідальності.
Аналіз міграційної ситуації в Україні свідчить, що вона розвивається
набагато швидше, ніж її правове регулювання. За даними Державної
прикордонної служби України, на сьогодні спостерігається суттєве збільшення
в’їзду в Україну іноземних громадян. Завдяки своєму географічному
розташуванню Україна є країною транзиту нелегальних мігрантів, у першу
чергу – частиною центральноєвропейського маршруту – одного з п’яти
головних трансграничних маршрутів незаконної міграції. Маршрут транзиту
пролягає через Росію, Україну, Польщу, Словаччину, Угорщину в країни
Західної Європи. За таких умов усе очевиднішою стає загроза того, що ситуація
може вийти з-під контролю.
В аналогічній ситуації в Нідерландах, органи державної влади були
вимушені запровадити активний моніторинг на своєму державному кордоні
іноземців, які не є громадянами країн Європейського Союзу, тоді як
Європейська комісія намагалися від влади цієї країни, щоб було послаблено
контроль на внутрішніх європейських кордонах.
Так, у 2010 р. голландські поліцейські на прикордонній території виявили
3,2 тисячі нелегалів і 4 тисячі осіб, підозрюваних у різних злочинах і
позбавлених права на в’їзд у країну. Цією ситуацією були стурбовані
чиновники з Європейської комісії, але їх занепокоїли не потоки нелегальної
міграції усередині Євросоюзу, а активність голландських поліцейських
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(відповідно до Шенгенської угоди забороняється систематичний контроль на
внутрішніх кордонах). У свою чергу, голландські політики звинуватили
Брюссель у підриві національної безпеки. Разом із тим, Європейська комісія
стверджує, що повна свобода на внутрішньому кордоні країн ЄС важливіше,
ніж спроби її контролю.
Ураховуючи зазначене, деякі країни Європейського Союзу (Нідерланди,
Іспанія, Італія), в такій ситуації намагаються посилити правоохоронну складову
в галузі міграційної політики, а міжнародна практика свідчить, що більшість
міграційних служб входить до складу МВС, оскільки вони відповідають за
надання адміністративних послуг у сфері міграції, адаптацію мігрантів у власне
суспільство.
Функції з контролю у міграційній сфері та протидії нелегальній міграції у
країнах ЄС покладено не на міграційні служби, які акцентуються на
гуманітарних завданнях, а безпосередньо на поліцейські відомства. До
компетенції поліції належать:
1) протидія незаконній міграції;
2) боротьба з її організованими формами;
3) контроль за дотриманням міграційного законодавства всередині
країни;
4) прикордонний контроль.
У діяльності ДМС України найголовнішим проблемним питанням є
питання налагодження взаємодії між органами влади, що здійснюють
діяльність у сферах міграції. Досвід 1990-х 2000-х років продемонстрував
неефективність

існування

міжвідомчих

урядових

органів

у

питаннях

міграційної політики, тому з 2009 р. таких органів в Україні вже немає.
У 2011 році спільним наказом АДПС, Мінінфраструктури, МВС, МЗС,
Мінфіну,

СБУ

та

Нацдержслужби

від

12 жовтня

2011 р.

№ 753/423/737/288/1283/392/30 затверджено Порядок обміну даними між
суб’єктами інтегрованого управління кордонами, яким створено Контактний
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аналітичний центр з метою обміну статичною інформацією та проведення
спільних аналітичних досліджень, на основі яких готуються рекомендації щодо
проведення заходів із боротьби з нелегальною (незаконною) міграцією. Проте
цей нормативний акт стосується виключно однієї зі сфер міграції – протидії
нелегальній (незаконній) міграції.
ДМС України повною мірою не може здійснювати боротьбу з
організованими формами нелегальної міграції, виявляти та припиняти
протиправну діяльність у цій сфері, ліквідовувати канали нелегальної міграції,
оскільки ця функція має виключно правоохоронний характер, у той час, як
ДМС України не має відповідних повноважень, а є лише дозвільнореєстраційним органом.
Під

час

брифінгу

в

Кабінеті

Міністрів

України

голова

ДМС

М.М. Ковальчук заявив про те, що, за різними оцінками, в Україні перебуває
близько 30 тис. нелегальних мігрантів. За його словами, зараз в Україні
приблизно стільки мігрантів, як в Італії 30 років тому, але якщо не буде
здійснюватися єдиної державної міграційної політики, кількість мігрантів може
хаотично зростати, а контролювати міграційні процеси досить складно.
Відсутність у діяльності ДМС України правоохоронної складової не дає
змоги ефективно впливати на ці негативні процеси, у той час коли протидія
нелегальній міграції є одним із пріоритетних напрямів забезпечення
національних інтересів для країни.
Таким чином, у ДМС України втрачається елемент практичної реалізації
заходів у сфері протидії нелегальній міграції, особливо з її організованими
формами. Проблема більшою мірою полягає в тому, що з часу утворення ДМС
у напрямі протидії нелегальній міграції не досягнуто, зокрема, не реалізовано
принципові завдання в цій сфері, а саме: не визначено пріоритети у сфері
боротьби з нелегальною міграцією та планування заходів, спрямованих на
покращання стану протидії цьому явищу; не створено єдиної інформаційної
бази даних про іноземців, які не виїхали з України після закінчення строку
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перебування в країні, та організації профілактичної роботи з протидії
нелегальній міграції, тощо.
На сьогодні, в Україні виникла нагальна потреба у розробленні механізму
щодо суттєвого ускладнення умов перебування нелегальним мігрантам.
Зокрема, необхідним є: спрощення процедури видворення нелегальних
мігрантів; збільшення штрафних санкцій для юридичних осіб за залучення
праці нелегальних мігрантів; зобов’язання власників орендного житла
перевіряти міграційний статус потенційних орендарів; обов’язок перевіряти
імміграційний статус особи при зверненні до банку, отримання посвідчення
водія. Крім того, розгляд апеляцій на рішення про видворення осіб необхідно
здійснювати лише після їх видворення.
З метою упорядкування діяльності ДМС України, Кабінет Міністрів
України

видав

територіальні

низку

органи

нормативно-розпорядчих
ДМС

України,

затвердив

актів,

якими

граничну

утворив

чисельність

працівників центрального апарату ДМС України та її територіальних органів,
прийняв пропозиції МВС України і ДМС України щодо передачі цілісних
майнових комплексів пунктів тимчасового перебування, пунктів тимчасового
розміщення до сфери управління ДМС України.
Пунктом 3 Указу Президента України № 405 визначено, що до
законодавчого врегулювання організації та діяльності ДМС України для
забезпечення виконання покладених на ДМС України завдань щодо реалізації
державної політики у сфері протидії нелегальній міграції, а також притягнення
до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері
реєстрації фізичних осіб, видачі документів, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство, слід утворити в МВС України підрозділ міліції
міграційного контролю загальною граничною чисельністю 1500 одиниць,
функціонально підпорядкувавши його ДМС України.
На виконання цього Указу Президента України, МВС України наказом
від 3 квітня 2012 р. № 281 створило в структурі апарату Міністерства
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Управління міліції міграційного контролю. У складі головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі були утворені підрозділи міграційного контролю. Створення
цих підрозділів відбулося за рахунок скорочення відповідної кількості посад у
підрозділах у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.
Законами України від 18 вересня 2012 р. № 5294-VI та від 16 жовтня
2012 р. № 5459-VI до повноважень ДМС України у повному обсязі були
передані функції щодо протидії нелегальній міграції, а також притягнення до
адміністративної відповідальності за порушення законодавства при реєстрації
фізичних осіб, видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують
громадянство.
З огляду на прийняття зазначених законів, МВС України наказом від
1 грудня 2012 р. № 1108 ліквідувало Управління міліції міграційного контролю
МВС України та підрозділи міліції міграційного контролю в ГУМВС (УМВС)
України.
Однак, підрозділи, які б виконували завдання щодо запобігання та
протидії нелегальній міграції, іншим порушенням міграційного законодавства
у ДМС України не були створені.
Таким чином, з ліквідацією у структурі МВС України підрозділів міліції
міграційного контролю та відсутністю аналогічних підрозділів у системі
міграційної служби, утворилася адміністративна прогалина, за якою завдання
щодо запобігання та протидії нелегальній міграції, іншим порушенням
міграційного законодавства на сьогодні практично нікому виконувати.
Проблема вимагає термінового нормативно-правового врегулювання. З
наданням ДМС України повноважень у реалізації державної політики у сфері
протидії нелегальній міграції Законом України «Про оперативно-розшукову
діяльність» Служба не була визначена суб’єктом оперативно-розшукової
діяльності.
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Відсутність цих повноважень та оперативних підрозділів, які б
виконували ці функції, фактично призвели до зупинення практично всіх
заходів щодо попередження, своєчасного виявлення та видворення за межі
держави нелегальних мігрантів, викриття причин і умов, які сприяють
учиненню противоправних дій, здійснення профілактики правопорушень на
території України тощо, що раніше здійснювалися органами внутрішніх справ.
Зазначена правова колізія потребує законодавчого врегулювання.
Встановлено інші неузгодженості у сфері правового регулювання
діяльності ДМС України, які потребують удосконалення та внесення
відповідних змін. При цьому відсутність підрозділів, які б виконували заходи
щодо

запобігання

і

виявлення

нелегальних

мігрантів,

поточного

та

перспективного їх планування, а також достовірної статистичної інформації
призвели до зниження результативності та ефективності діяльності ДМС
України.
Зокрема, це

позначилось на

кількості

виявлених і видворених

підрозділами ДМС за межі України нелегальних мігрантів, яка останнім часом
неухильно зменшується. Одним із чинників, який впливає на ефективність
виконання ДМС України завдань з реалізації державної політики у сфері
протидії нелегальній (незаконній) міграції, є її належне інформаційноаналітичне забезпечення, зокрема, спроможність отримувати інформацію з
інших джерел щодо осіб, які перетнули державний кордон, та осіб, які не
виїхали за межі України по закінченню строку перебування в Україні.
Для покращання обміну між правоохоронними органами інформацією з
міграційних питань, у 2008 р. було введено в дію Інтегровану міжвідомчу
інформаційно-телекомунікаційну систему контролю осіб, транспортних засобів
та вантажів, які перетинають державний кордон (систему «Аркан»), суб’єктами
якої є: Адміністрація Держприкордонслужби України, Служба безпеки
України, Служба зовнішньої розвідки України, Міністерство внутрішніх справ
України, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація
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України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство праці та
соціальної політики України.
Серцевиною цієї системи мав стати інформаційний ресурс (бази даних)
підсистем системи «Аркан» органів виконавчої влади, які забезпечують
інформаційну взаємодію між суб’єктами системи. Шляхом вирішення цієї
проблеми повинно було стати створення у ДМС України відомчої підсистеми
«Аркан» та включення Служби до суб’єктів системи «Аркан», що на сьогодні
не реалізовано. Відповідно не створено бази даних про іноземців, які не
виїхали з України після закінчення строку перебування в країні. Водночас,
запровадження

відомчої

підсистеми

«Аркан»

дозволило

б

зменшити

навантаження на працівників органів ДМС України, які задіяні у виконанні
завдань протидії нелегальній міграції, та оптимізувати їх чисельність.
Таким чином, зазначені проблеми не дають змоги ефективно вживати
заходів, направлених на протидію нелегальній міграції. В свою чергу, не
визначення

підрозділів,

які

б

виконували

такі

функції,

неналежне

інформаційно-аналітичне забезпечення призвели до того, що цей орган
самостійно не спроможній виконувати завдання у сфері протидії нелегальній
(незаконній) міграції.
Проблема

комплектування

підрозділів

міграційного

контролю,

вирішення якої залежить від прийняття Верховною Радою України Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності
Міністерства внутрішніх справ», а також рішень Уряду України, вимагає
термінового нормативно-правового врегулювання.
Відсутність заходів, направлених на боротьбу з нелегальною міграцією,
та підрозділів, які б їх виконували створили умови, за якими ДМС України
неспроможна виконувати завдання у сфері протидії нелегальній міграції. За
таких обставин, кількість виявлених і видворених за межі України нелегальних
мігрантів неухильно зменшується і фактично зводиться нанівець. Одна з
важливих функцій державної політики – протидія нелегальній міграції на
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території країни практично не виконується. Тому доцільним є розроблення
чіткого плану заходів щодо створення в системі міграційної служби підрозділів
міграційного контролю; унесення змін до Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність», у частині визначення ДМС України суб’єктом
оперативно-розшукової діяльності; створення в ДМС України відомчу
підсистему

інтегрованої

міжвідомчої

інформаційно-телекомунікаційної

системи щодо контролю іноземних громадян, які перебувають на території
України з будь-якою метою, а також про іноземців, які не виїхали з України
після закінчення строку перебування в країні; визначення пріоритетів у сфері
боротьби з нелегальною міграцією та спланування заходів, спрямованих на
покращання стану протидії нелегальній міграції.
Особливе місце в забезпеченні прав і свобод зазначеної категорії осіб
відводиться питанню видворення іноземців за територію України. Як зазначає
В. Колпаков, на сьогодні деліктне законодавство містить закони, що мають
ознаки неправових нормативних актів. Це, наприклад, низка положень Закону
України «Про правовий статус іноземців», якими практично заблокована
можливість юридично-коректного застосування до іноземців адміністративного
видворення

як

стягнення,

передбаченого

ст. 24

КУпАП

за

вчинення

адміністративного правопорушення. Аналіз відповідних положень зазначеного
закону дає можливість проілюструвати на практичному законотворчому
прикладі встановлення домінуючого становища державної сили і «політичної
доцільності» над юридичною справедливістю, а також негативні наслідки
такого становища. Прийняттю і введенню в дію юридичних норм з
неправовими компонентами спонукає не тільки фактична відсутність у держави
адміністративно-деліктної політики, а й суттєві прогалини в детермінації
методологічної бази щодо дослідження адміністративного проступку і
відповідальності за його вчинення [102, с. 86–87].
У разі прийняття рішення про видворення іноземця за межі України в
його паспортному документі негайно анулюється віза, вилучаються документи
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на право перебування в Україні та проставляється штамп про видворення та
заборону в’їзду. Рішення органу внутрішніх справ може бути оскаржено до
суду. Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення, крім випадків,
коли необхідність негайного видворення зумовлена інтересами убезпечення
національної безпеки України чи охорони громадського порядку.
Забороняється видворення іноземців до країн, де їх життю або свободі
загрожує небезпека через їх расу, віросповідання (релігію), національність
(підданство), належність до певної соціальної групи або політичні переконання.
Іноземець має право повідомити про рішення щодо його видворення
адвоката або іншого фахівця в галузі права, який згідно із законодавством має
право надавати правову допомогу, а також дипломатичного представника своєї
країни чи іншу особу (на власний розсуд). На бажання іноземця, адвоката, або
фахівця в галузі права, дипломатичного представника тощо, їх побачення
проводиться

віч-на-віч

у

кімнаті

для

короткострокових

побачень

із

забезпеченням їх безпеки.
Виконання прийнятого рішення про видворення з країни зупиняється в
разі звернення іноземця із усним клопотанням про надання статусу біженця або
притулку в Україні. У разі прийняття рішення про надання статусу біженця
рішення про видворення скасовується.
У разі прийняття рішення про втрату чи позбавлення статусу біженця,
про відмову в наданні іноземцю статусу біженця чи в оформленні документів
для вирішення питання

щодо надання відповідного статусу, чи відмову в

прийнятті заяви про надання цього статусу та використання іноземцем права на
оскарження таких рішень, виконання рішення про видворення з країни,
прийнятого органами внутрішніх справ, зупиняється при набранні чинності
остаточного рішення суду по суті скарги [37, с. 78–79].
Положення

Закону

про

правовий

статус

іноземців

враховують

встановлені законодавством України і міжнародними договорами привілеї та
імунітети, які надаються співробітникам дипломатичних представництв та

184
працівникам консульських установ іноземних держав в Україні, а також іншим
особам. Тобто для зазначених категорій осіб законодавством передбачений
режим найбільшого сприяння. Для всіх інших категорій іноземців визначено
національний режим, який передбачає, що іноземці не тільки зрівняні в правах
із громадянами України, за винятком політичних прав, а й на них покладаються
певні обов’язки. Подібна практика повністю відповідає міжнародно-правовим
документам у сфері прав людини, соціального захисту та ін.
Варто зазначити, що правосуб’єктність іноземних осіб прямо залежить
від характеру регульованих суспільних відносин, що визначається предметом і
методом його правового регулювання, а не правовою природою джерела права,
яким передбачено регулюючу норму. Факт участі норм іншої правової системи
в регулюванні суспільних відносин не трансформує їх, не перетворює ці
відносини і їхні суб’єкти у відносини й суб’єктів іншої правової системи. Тому
фізичні і юридичні особи в межах міжнародних відносин можуть бути наділені
лише транснаціональною, а не міжнародною правосуб’єктністю.
За своєю правовою природою міжнародні угоди, що укладаються за
участі

нашої

держави,

фактично

є

адміністративними

договорами,

ускладненими «іноземним елементом», і їх варто розглядати як міжнародні
адміністративні договори.
Особлива роль у забезпеченні адміністративно-правових гарантій захисту
прав фізичних та юридичних осіб країн ЄС в Україні належить правоохоронним
органам, які вирішують найбільш широке коло питань у цій сфері. Їх функції у
механізмі захисту прав іноземців різноманітні: від створення гарантованих
умов їх реалізації в громадських місцях до захисту порушених, із
застосуванням найсуворіших за законом примусових заходів.
Таким чином, в умовах активних євроінтеграційних процесів, якими
означена вітчизняна законотворча та правозастосовча системи, відчувається
особлива потреба у формуванні чіткого механізму адміністративно-правових
гарантій захисту прав фізичних та юридичних країн ЄС в Україні.
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Висновки до розділу 3

1. Адаптація закондавства України до законодавства ЄС усвідомлюється
нами як поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів
України, розроблених з урахуванням законодавства ЄС, метою якої є
досягнення відповідності правової системи України та acquis communautaire
(дослівно – «доробок спільноти», тобто правова система ЄС) з урахуванням
критеріїв, що висуваються до держав, які мають наміри щодо вступу. З огляду
на це, нині доцільним є створення концептуально й змістовно нового
кодифікованого акта, який би згідно з досягнутими на цей час науковими
поглядами і узагальненнями фахівців-практиків повніше враховував усю
розмаїтість реально існуючих адміністративно-деліктних відносин, і більше
відображав потребу національної правової системи на шляху поступового
входження України до Європейського адміністративного простору.
2. В умовах нагальної потреби максимального наближення вітчизняного
законодавства до європейського законодавства особливо цінним для України є
вивчення досвіду країн ЄС. На сьогодні в нашій державі такий напрям
визначений як стратегічний, про що свідчать численні нормативно-правові акти
з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Не менш
стратегічним повинно стати завдання щодо якісно-правової систематизації
всього масиву діючих і створення нових норм, у тому числі упорядкування
збірки нормативно-правових актів у цій сфері, а також укладення відповідно до
діючих міжнародно-правових угод єдиного переліку осіб, які користуються
імунітетом від адміністративної юрисдикції.
3. Пріоритетним

напрямом

реформування

норм

адміністративного

законодавства у сфері адміністративної відповідальності іноземців на території
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нашої держави повинно бути вироблення адміністративно-правових, у тому
числі нормативно-правових та інституційно-організаційних, гарантій захисту
прав фізичних та юридичних осіб країн ЄС в Україні. При цьому гарантія в
зазначеному аспекті усвідомлюється нами як один із найбільш важливих
елементів

адміністративно-правового

статусу

іноземних

фізичних

та

юридичних осіб, що ґрунтується на принципах законності, верховенства права,
рівноправності тощо.
4. Одним із головних суб’єктів забезпечення гарантій захисту прав
фізичних та юридичних осіб країн ЄС є ДМС України, утворена в 2011 р.
Проте, як доводить практика, повноцінна реалізація покладених на неї функцій
є практично неможливою з огляду на те, що її діяльність має швидше
дозвільно-реєстраційний характер, тоді як не вистачає правоохоронної
складової цієї діяльності. Тому корисним вважаємо врахування міжнародної
практики діяльності таких служб, більшість яких входить до складу МВС.
5. З ліквідацією у структурі МВС України підрозділів міліції міграційного
контролю та відсутністю аналогічних підрозділів у системі міграційної служби,
утворилася адміністративна прогалина, за якою завдання щодо запобігання та
протидії нелегальній міграції, іншим порушенням міграційного законодавства
на сьогодні практично нікому виконувати.
6. З

метою

забезпечення

реалізації

належної

політики

в

галузі

забезпечення прав і свобод іноземців під час притягнення до адміністративної
відповідальності ДІМ України необхідно: визначити пріоритети у сфері
боротьби з нелегальною міграцією та спланувати заходи, спрямовані на
покращання стану протидії нелегальній міграції; розробити план заходів щодо
створення в системі міграційної служби підрозділів міграційного контролю та
ввести його у дію; створити в ДМС України відомчу підсистему інтегрованої
міжвідомчої

інформаційно-телекомунікаційної

системи

щодо

контролю

іноземних громадян, які перебувають на території України з будь-якою метою,
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а також про іноземців, які не виїхали з України після закінчення строку
перебування в країні.
7. На сьогодні, в Україні виникла нагальна потреба у розробленні
механізму щодо суттєвого ускладнення умов перебування нелегальним
мігрантам.

Зокрема,

необхідним

є:

спрощення

процедури

видворення

нелегальних мігрантів; збільшення штрафних санкцій для юридичних осіб за
залучення праці нелегальних мігрантів; зобов’язання власників орендного
житла перевіряти міграційний статус потенційних орендарів; обов’язок
перевіряти імміграційний статус особи при зверненні до банку, отримання
посвідчення водія. Крім того, розгляд апеляцій на рішення про видворення осіб
необхідно здійснювати лише після їх видворення.
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ВИСНОВКИ

У результаті дисертаційного дослідження, проведеного на основі аналізу
чинного вітчизняного та міжнародного законодавства і практики його реалізації,
теоретичного осмислення численних наукових праць у галузі адміністративного
права, автором виведено і пропонується теоретичне узагальнення та нове
вирішення

наукового

завдання

щодо

проблем

адміністративно-правової

відповідальності іноземців – представників країн ЄС в Україні. Крім того,
сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих
вирішення зазначеного завдання. Головні з них такі:
1. Теоретико-правовий

аналіз

інституту

адміністративної

відповідальності фізичних та юридичних осіб демонструє численність підходів
до

усвідомлення

«адміністративна

цієї

категорії.

відповідальність»

Серед
якісно

наявних

визначень

вирізняються

такі

дефініції
підходи:

«каральний», виховний, нормативно-регулятивний. Специфічними рисами
цього феномена є: умова, тобто протиправне діяння, специфіка реагування
держави;

уповноважений

орган,

який

має

право

притягувати

до

відповідальності; порядок притягнення до відповідальності; керування нормами
адміністративного права.
2. Поняття адміністративної відповідальності іноземних фізичних і
юридичних осіб – представників країн ЄС можна визначити як реакцію з боку
української держави, що має на меті охорону та захист суспільних відносин і
виникає внаслідок вчинення іноземними фізичними чи юридичними особами
адміністративних проступків та полягає в цілеспрямованому, нормативно
врегульованому (посередництвом використання нормативно-правових актів як
у вітчизняній, так і українсько-європейській площині) застосуванні до них
уповноваженими на те органами чи посадовими особами адміністративних
стягнень, які тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального,
особистісного чи іншого характеру.
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3. В адміністративно-деліктному законодавстві України особливе місце
належить правопорушенням, учиненим іноземними фізичними особами.
Порівняно з іноземцями більшості інших країн, представники країн ЄС
користуються безвізовим режимом в’їзду в Україну, а також, окрім
національного законодавства, адміністративна відповідальність цієї категорії
осіб лежить у площині міжнародно-правових актів, ратифікованих Україною, та
інших

нормативних

законодавче

актів

регулювання

євроінтеграційного
адміністративної

спрямування.

Водночас

відповідальності

іноземних

юридичних осіб в Україні на сьогодні є недостатнім та несистематизованим.
4. Підстави адміністративної відповідальності іноземних фізичних осіб
залежать від категорії, до якої вони належать (є загальними чи спеціальними
суб’єктами; користуються імунітетом чи ні; законно перебувають на території
нашої держави чи ні). Щодо юридичних осіб, законодавчими актами визначено
лише розміри фінансових санкцій та інші заходи впливу, які можуть
застосовуватися до них, і повноваження різних органів щодо їх застосування.
Натомість процедуру притягнення їх до відповідальності, підстави, як власне й
поняття «адміністративна відповідальність юридичних осіб», не визначено.
5. Аналіз застосування адміністративно-правових санкцій у цій сфері
доводить необхідність передбачення окремо заходів адміністративно-правового
примусу для фізичних та юридичних осіб. Зазначені заходи, яких вживають
стосовно фізичних осіб, можна класифікувати залежно від мети застосування,
виділивши серед них: адміністративно-попереджувальні, адміністративного
припинення, адміністративно-процесуального забезпечення, адміністративне
стягнення. Водночас доцільно визначити адміністративні стягнення, що можуть
бути застосовані до юридичних осіб за скоєння адміністративних проступків.
6. Реформування українського законодавства передбачає його адаптацію
до законодавства ЄС, тобто поетапне прийняття та впровадження нормативноправових актів України, розроблених з урахуванням законодавства ЄС, а також
критеріїв, що висуваються до держав, які мають наміри щодо вступу. Тому на
сьогодні

доцільним

є

створення

концептуально

та

змістовно

нового
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кодифікованого акта, який би згідно з досягнутими на сьогодні науковими
концепціями й узагальненнями фахівців-практиків сповна враховував усю
розмаїтість реально існуючих адміністративно-деліктних відносин, і більше
відображав потребу національної правової системи в зазначеній сфері.
7. Обсяг прав та обов’язків іноземців як наслідок певного режиму
(національний, найбільшого сприяння, особистого закону, спеціальний та ін.)
не є сталим і може варіюватися залежно від набуття особами іншого правового
статусу. З числа розглянутих режимів саме національний слід уважати
найважливішим принципом правового положення іноземних фізичних осіб –
представників країн ЄС. Адміністративна правоздатність іноземних юридичних
осіб постає як визнання адміністративним правом України можливості
іноземної

юридичної

особи

бути

суб’єктом

адміністративного

права,

обов’язковою передумовою адміністративно-правових відносин якого і є
реалізація адміністративних прав, урахування інтересів, забезпечення гарантій
та реалізація адміністративних обов’язків.
8. З метою покращення ситуації щодо попередження та протидії
адміністративним правопорушенням, учиненим іноземцями – представниками
країн ЄС на території України, вироблено такі практичні рекомендації:
на законодавчому рівні:
– визнати в чинному КУпАП поняття адміністративної відповідальності;
– закріпити дефініцію «адміністративна відповідальність» застосовно до
іноземних фізичних і юридичних осіб як суб’єктів адміністративних
правопорушень;
у сфері протидії та попередження нелегальної міграції:
– спростити процедури видворення нелегальних мігрантів;
– збільшити штрафні санкції для юридичних осіб за залучення праці
нелегальних мігрантів;
– зобов’язати власників орендного житла перевіряти міграційний статус
потенційних орендарів;
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– зобов’язати перевіряти імміграційний статус особи під час звернення до
банку, отримання посвідчення водія;
– здійснювати розгляд апеляцій на рішення про видворення осіб лише
після їх видворення;
з метою забезпечення реалізації належної політики в галузі забезпечення
прав

і

свобод

іноземців

під

час

притягнення

до

адміністративної

відповідальності:
– визначити пріоритети у сфері боротьби з нелегальною міграцією та
спланувати заходи, спрямовані на покращення стану протидії нелегальній
міграції;
– опублікувати й передбачити постійне оновлювати перелік осіб, які
мають імунітет дипломатичних представників;
– розробити план заходів щодо створення в системі міграційної служби
підрозділів міграційного контролю та ввести його в дію;
– створити в ДМС України відомчу підсистему інтегрованої міжвідомчої
інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю іноземних громадян,
які перебувають на території України, а також про іноземців, які не виїхали з
України після закінчення строку перебування в країні;
– ураховувати міжнародну практику діяльності таких служб, як ДМС,
більшість яких входить до складу МВС.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Список країн Європейського Союзу *
№
Країна – член ЄС
п.п.
1.
Австрія

Час вступу до ЄС

Населення

Площа

01.01.1995

8,3 млн

83 870 km²

2.

Бельгія

25.03.1957

10,7 млн

30 528 км²

3.

Болгарія

01.01.2007

7,6 млн

111 910 км²

4.

Велика Британія

01.01.1973

61,7 млн

244 820 км²

5.

Греція

01.01.1981

11,2 млн

131 957 км²

6.

Данія

01.01.1973

5,5 млн

43 094 км²

7.

Естонія

01.05.2004

1,3 млн

45 000 км²

8.

Ірландія

01.01.1973

4,5 млн

70 000 км²

9.

Іспанія

01.01.1986

45,8 млн

504 782 км²

10.

Італія

25.03.1957

60 млн

301 263 км²

11.

Кіпр

01.05.2004

0,8 млн

9 250 км²

12.

Латвія

01.05.2004

2,3 млн

65 000 км²

13.

Литва

01.05.2004

3,3 млн

65 000 км²

14.

Люксембург

25.03.1957

0,5 млн

2 586 км²

15.

Мальта

01.05.2004

0,4 млн

316 км²

16.

Нідерланди

25.03.1957

16,4 млн

41 526 км²

17.

Німеччина

25.03.1957

82 млн

356 854 км²

18.

Польща

01.05.2004

38,1 млн

312 679 км²

19.

Португалія

01.01.1986

10,6 млн

92 072 км²

20.

Румунія

01.01.2007

21,5 млн

237 500 км²

21.

Словаччина

01.05.2004

5,4 млн

48 845 км²

22.

Словенія

01.05.2004

2 млн

20 273 км²

23.

Угорщина

01.05.2004

10 млн

93 000 км²

24.

Фінляндія

01.01.1995

5,3 млн

338 000 км²

25.

Франція

25.03.1957

64,3 млн

550 000 км²

26.

Хорватія

01.07.2013

4,3 млн.

56 542 км²

27.

Чехія

01.05.2004

10,5 млн

78 866 км²

28.

Швеція

01.01.1995

9,2 млн

449 964 км²

* – Список укладено за даними представницта Європейського Союзу в Україні станом
на 01.07.2013 (http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm)
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Додаток 2
Інформація про іноземців та осіб без громадянства,
які в’їхали в Україну, за 2010-2014 роки
№
з/п

Мета поїздки

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Всього

18 067

19 059

7 622

2 814

796

48 358

239 335

151 226

1

Дипломатична

2

Службова

3

Ділова

235 429

200 584

103 267

13 376

2 556

555 212

4

Туризм

1 083 015

1 225 954

940 052

488 496

146 804

3 884 321

5

Приватна

19 089 067

19 180 171

16 795 240

18 167 742

9 696 854

82 929 074

6

Навчання

67 479

59 169

23 813

283

1 109

151 853

7

Релігійна

64 919

76 543

45 800

4 477

1 942

193 681

8

Культурна та
спортивний обмін

32 860

31 448

20 243

3 509

494

88 554

9

Імміграція

48 343

64 796

40 419

5 088

2 496

161 142

10

Працевлаштування

14 760

16 143

9 102

330

786

41 121

11

Обслуговуючий
персонал
транспортних
засобів

536 761

489 184

395 512

290 816

173 978

1 886 251

12

Транзит

2 374 399

2 630 609

1 652 618

1 063 105

341 709

8 062 440

13

Інша

108 327

116 080

4 787 930

5 833 886

2 811 585

13 657 808

24 114 487

24 535 089

25 060 953

26 025 148

13 227 194

112 962 871

Всього

441 061

425 349

46 085

1 303 056
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Додаток 3
Динаміка діяльності ДМС України щодо іноземців
протягом 2013-2014 рр.
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Додаток 4
Загальна кількість оформлених віз для в’їзду в Україну
у 2010-2014 роках

Інформація про іноземців - представників країн Європейського Союзу,
яким дипломатичними представництвами та консульськими установами
України відмовлено в оформленні віз у 2014 році
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва установи

Кількість відмов

Посольство України в Республіці Австрія (Відень)
Посольство України в Королівстві Данія (Копенгаген)
Посольство України в Латвійській Республіці (Рига)
Посольство України у Федеративній Республіці
Німеччина (Берлін)
Генеральне консульство України у Франкфурті-наМайні
Посольство України у Французькій Республіці
(Париж)

1
4
2
8
1
1
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Додаток 5
Чисельність іноземців, які тимчасово працювали в Україні,
у 2010-2014 роках (на прикладі окремих країн ЄС)

Країна
походження

2010 р.
особи

Всього, у тому
числі з країн 13728
ЄС:

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

у % до особи у % до особи у % до особи у % до особи у % до
підсумку
підсумку
підсумку
підсумку
підсумку

100

13415

100

12760

100

11655

100

9136

100

Польща

675

4,9

657

4,9

640

5

651

5,6

527

5,8

Німеччина

562

4,1

553

4,1

477

3,7

414

3,6

364

4,0

Франція

342

2,5

334

2,5

345

2,7

336

2,9

322

3,5

Великобританія 202

1,5

221

1,6

268

2,1

269

2,3

250

2,7

Італія

223

1,6

289

2,2

374

2,9

297

2,5

244

2,7

Угорщина

103

0,8

128

1,0

168

1,3

169

1,5

108

1,2

Австрія

156

1,1

1 151

8,6

145

1,1

135

1,2

107

1,2

Литва

160

1,2

160

1,2

163

1,3

108

0,9

84

0,9

Болгарія

150

1,1

175

1,3

134

1,1

107

0,9

82

0,9
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Додаток 6
Кількість отриманих громадянами деяких країн ЄС дозволів
на постійне проживання в Україні *
№
п.п.

Країна

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

1.

Австрія

24

302

45

53

2.

Болгарія

531

561

570

563

3.

Великобританія

97

130

156

180

4.

Греція

81

418

125

140

5.

Естонія

158

204

204

228

6.

Італія

153

224

265

300

7.

Латвія

509

524

604

640

8.

Литва

1160

1141

1239

1293

9.

Нідерданди

39

52

60

67

774

881

1021

1083

7

6160

9

10

12. Румунія

222

221

228

222

13. Словаччина

53

64

70

74

14. Словенія

23

34

33

36

15. Франція

68

93

107

116

16. Чехія

104

109

105

119

17. Швеція

24

27

27

29

10. Польща
11. Португалія

* – статистику наведено за даними МОМ (Міграційний профіль: Україна-2012). У
міграційних профілях подальших років статистику по кожній з країн окремо не представлено
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Додаток 7
Показники імміграції на території України протягом 2001-2014 рр.
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Додаток 8
Притягнення органами ДМС України до адміністративної
відповідальності нелегальних мігрантів та порушників міграційного
законодавства за ст. 203, 204, 205 та 206 КУпАП протягом 2013-2014 рр.

Розмежування протоколів про адміністративні правопорушення
за статтями 203, 204, 205 та 206 КУпАП у 2013 р.

226
Розмежування протоколів про адміністративні правопорушення
за статтями 203, 204, 205 та 206 КУпАП у 2014 р.
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Додаток 9
Кількість виявлених нелегальних мігрантів в Україні

Додаток 10
Інформація щодо заходів, ужитих стосовно нелегальних мігрантів
протягом 2014 р. – І кварталу 2015 р.
Кількісний показник
Вжито заходи

2014 рік

2015 рік
(І квартал)

Примусово повернуто

2 384

1185

Примусово видворено

98

51

512

173

51

25

Прийнято рішень про заборону в’їзду
в Україну
Поміщено до тимчасових пунктів
перебування іноземців

