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Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою

дослідженню правових процесів і правових явищ, суспільних відносин, які

формуються в реальній правовій дійсності під час систематизації права

електронних комунікацій. Розглядається сутність електронних комунікацій як

нового інструменту забезпечення становлення та розвитку електронної держави.

Розкрито юридичну природу права електронних комунікацій. Автор досліджує

основні риси права електронних комунікацій, що дають змогу визначити його

місце в правовій системі України, включаючи персоноцентризм,

антропоцентризм, соціоцентризм в антропологічному вимірі, епістемний

стандарт в суб’єктному вимірі, пов’язані із задоволенням основоположних

прав на основі використання новітніх інформаційно-комунікаційних

технологій. Доведено публічно-правову природу та доцільність віднесення права

електронних комунікацій до Особливого адміністративного права.

Предметом окремої уваги у дисертації стали адміністративно-правові

аспекти систематизації права електронних комунікацій. Обґрунтовано

аутопойезисну категорію «право електронних комунікацій» для його

позначення як поліструктурної системи, що встановлює структурні кордони,

у межах яких діяльність суб’єктів ринку електронних комунікацій підпадає

під дію правових регуляторів: за критерієм норми права – «регуляторів

адміністративного права», правовідносин – «управлінського правопорядку»,
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комунікаційних структур – «правотворчого, правозастосовного та

правореалізаційного дискурсів правопорядку».

Автором проаналізовано та вдосконалено доктринальну позицію, згідно

з якою механізм систематизації права електронних комунікацій має

адміністративно-правову природу та становить функціональні елементи,

правовідносини та інструменти, що структурують правила поведінки суб’єктів

права електронних комунікацій, зокрема, при здійсненні публічного управління

задля досягнення мети та завдань правової держави, забезпечення правомірної

поведінки суб’єктів, їх адміністративної правосуб’єктності та реалізації

публічного інтересу щодо гарантування безперешкодного доступу до

конкурентного ринку електронних комунікацій та отримання споживачами

якісних послуг електронних комунікацій.

Доведено, що реальної дії механізм систематизації права електронних

комунікацій набуває лише за умови застосування трифазної спрямованості.

По-перше, поточний стан відносин на ринку електронних комунікацій

впливає на направленість механізму систематизації права електронних

комунікацій. По-друге, відбувається власне процес систематизації права

електронних комунікацій. По-третє, через консолідовані норми права

електронних комунікацій здійснюється вплив на правовідносини за участі

суб’єктів права електронних комунікацій (через функціональний прояв із

використанням інструментів діяльності публічної адміністрації).

Сформульовані в дисертаційній роботі теоретичні висновки та

практичні рекомендації становлять значну цінність для удосконалення

систематизації права електронних комунікацій в синергетичному ракурсі, коли

потрібно вести мову про технологічно зумовлений аутопойезис

(самобудівництво, самовідтворення) інформаційних об’єктів (медіа-комунікацій,

індивідуально орієнтованих інтернет-мереж, навіть фондових ринків), що

неминуче породжує непередбачувані соціальні ризики, запобігання, виявлення,

ідентифікація та нейтралізація яких має забезпечуватися правовими засобами, у

тому числі й інтервенційного характеру. Звідси при належній реалізації
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процедури систематизації права електронних комунікацій відбувається саморух

системи консолідованих норм із вимірною кількістю змінних до

інституціоналізації такої організаційної структури, яка може бути

самовідтворювальною при існуванні відповідних внутрішніх і зовнішніх зв’язків

із виокремленням параметрів порядку. Описаний саморозвиток можливий лише

в результаті спільної дії всіх елементів механізму систематизації права

електронних комунікацій через повторення вказаних структур у збільшеному

масштабі (фрактали), тобто гармонізації юридичних норм як у національному,

так і наднаціональному праві електронних комунікацій.

Розкрито динамічну природу процедури систематизації права

електронних комунікацій як послідовно здійснювану консолідацію норм

права електронних комунікацій на підставі прийнятого рішення щодо

інтеграції національного та транскордонного ринків електронних

комунікацій з метою задоволення публічних потреб у послугах електронних

комунікацій та забезпечення публічного правопорядку в цій сфері правового

регулювання. Представлено сервісно-орієнтований процес систематизації

права електронних комунікацій як порядок застосування парламентом як

органом законотворчості та урядом як суб’єктом визначення державної

політики у сфері електронних комунікацій в плані теорії «м’яких проектів»

крізь призму аксіології. Окрему увагу приділено національному,

регіональному та відомчому рівням процедур систематизації права

електронних комунікацій крізь призму вертикалі суб’єктів публічної влади,

наділених відповідною компетенцією, що як визначають державну політику

та реалізують законодавче регулювання.

Результати дисертаційного дослідження розкривають

інституціоналізацію процесу систематизації права електронних комунікацій у

рамках ролі суб’єктів публічної влади вищого рівня. Зроблено акцент на

сервісній функції ключових суб’єктів, задіяних в систематизації права

електронних комунікацій. У синергетичному вимірі представлено форми

процедури систематизації права електронних комунікацій, що охоплюють
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самочинний перехід системи відносин на ринку електронних комунікацій в

новий стан і самоорганізацію, накопичення (зокрема, лавиноподібне)

постійних змін (флуктуацій), фазові переходи на шляху до досягнення стану

рівноваги (точки біфуркації) з урахуванням як детермінованості процедури

систематизації українського права в частині його гармонізації з

наднаціональним правом електронних комунікацій, так і свідомого вибору

для імплементації положень вторинного права Європейського Союзу,

кореспондуючих національним правовим традиціям.

Продемонстровано глобальний характер права електронних

комунікацій. Доведено доцільність легітимації демократичних змін у процесі

реформування права електронних комунікацій відповідно до новітніх

європейських тенденцій. Визначено перспективи імплементації в Україні

відповідного закордонного досвіду щодо функціонування ринку електронних

комунікацій. Дисертаційне дослідження розкриває позитивістську

спрямованість наднаціонального права Європейського Союзу як основу

систематизації права електронних комунікацій. Проілюстровано

догматизацію процедур систематизації права електронних комунікацій через

практику Європейського суду з прав людини. Автор досліджує специфіку

впливу міжнародних актів, первинного та вторинного права Європейського

Союзу, практики Європейського суду з прав людини на процеси правової

регламентації сфери електронних комунікацій в Україні.

Результати дисертаційного дослідження становлять науково-

теоретичний та практичний інтерес і можуть бути використані в науково-

дослідній сфері, у правотворчій та правозастосовній діяльності, в освітньому

процесі.

Сформульовані за наслідками наукового дослідження положення

наукової новизни та всі результати роботи отримані на підставі особистого

вивчення та аналізу теоретичних і законодавчих положень, практики

правозастосування.

Ключові слова: електронні комунікації, систематизація права, правова
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система, адміністративне право, правовий механізм, адміністративні

правовідносини, інструменти, імплементація, консолідація, гармонізація,

конвергенція, EU acquis.

ABSTRACT

Barikova A.A. Systematization of electronic communications law:

administrative legal research. – Qualifying scientific work, manuscript copyright.

Thesis for a Candidate’s of Law degree by speciality 12.00.07 –

administrative law and process; financial law; information law. – Taras

Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of

Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education

and Science of Ukraine, Kyiv, in 2018.

The thesis is an independent completed research dedicated to studying legal

processes and phenomena, social relations, which are formed in the legal reality

regarding the electronic communications law systematization. Electronic

communications are dealt with as a tool to ensure formation and development of e-

government. Legal nature of the electronic communications law has been

highlighted. The author researches into the main features of the electronic

communications law, including personcentrism, anthropocentrism, sociocentrism

in the anthropological dimension, episteme standard in the subjective dimension

associated with satisfaction of fundamental rights on the basis of modern

information and communication technologies, allowing to determine its place in

the legal system of Ukraine. Public legal nature of the electronic communications

law, pertaining to the Special administrative law, has been shown.

The thesis pays special attention to administrative legal issues of the

electronic communications law systematization. Autopoiesis category “electronic

communications law” has been substantiated regarding its designation as a

polistructural system, that sets a structural boundary within which activities of

subjects in electronic communications market are subject to legal regulators, i.e.

under the criterion of the law as regulators of administrative law, under legal ones
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as administrative law, and under communication structures as law making, law

enforcement and implementation discourses of the rule of law in the electronic

communications area.

The author has analysed and developed the doctrinal aspect of administrative

legal nature of the mechanism for the electronic communications law

systematization that represents functional elements, legal relations and tools

structuring behaviour rules for the subjects of the electronic communications law,

in particular, at implementing public governance for achieving the purpose and

tasks of the legal state, ensuring lawful conduct of the subjects, their administrative

legal personality and implementation of public interest to ensure unhindered access

to the competitive market of electronic communications and consumers receiving

the electronic communication services of high quality.

It has been proven that a real action of the mechanism for the electronic

communications law systematization acquires only a three-phase orientation

application. Firstly, the current state of relations in the market of electronic

communications affects the orientation of the mechanism for the electronic

communications law systematization. Secondly, there is an actual process of the

electronic communications law systematization. Thirdly, the impact on legal

relations is made by using the consolidated law on electronic communications with

the participation of legal entities in the electronic communications area (via

functional expression and using the tools of public administration).

The research results highlight the institutionalization of electronic

communications law systematization, concerning the role of public authorities at

the highest level. Focus has been made on service functions of the key actors

involved in the electronic communications law systematization. The author proves

that from a synergistic perspective, there is a constant movement with the

electronic communications systematization law regarding a technological

autopoiesis (self-construction, reproduction) of information objects (media

communication, individually-oriented online networks, equity markets) that

inevitably results in unforeseen social risks, prevention, detection, identification
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and neutralization of which shall be ensured through legal means, including

intervention in nature. Hence, with proper implementation of the procedure for the

electronic communications systematization, a self-motion of the system of

consolidated standards occurs with measurable variables of institutionalizing an

organizational structure, which can be self- reproductive with the existence of

relevant internal and external links with allocation order parameters. Described

self-development is possible only through joint action by all elements of the

mechanism of the electronic communications systematization law through

repetition of these structures in a larger scale (fractals), that is, the harmonization

of legal regulations in national and supranational electronic communications law.

The dynamic nature of the procedure for systematizing the electronic

communications law has been highlighted as consistently carried out consolidation

of the electronic communications law on the basis of the decision on integrating

national and cross-border markets of electronic communications in order to meet

the public needs for electronic communication services and public law

enforcement in this area of legal regulation. Service-oriented process of

systematizing the electronic communications law has been presented regarding the

procedure for the use of parliament as a lawmaking body and government as the

subject of determining the state policy on electronic communications in terms of

the “soft projects» theory through the prism of axiology. Special attention is paid

to national, regional and departmental levels of procedures for systematizing the

electronic communications law in the light of the public authorities’ vertical,

endowed with appropriate competence, as determined by the state policy, and

implementing legislative regulation.

Theoretical conclusions and practical recommendations formulated in the

thesis are of high importance for developing, within the synergy dimension, the

procedure for the electronic communications law systematization, covering a

spontaneous transition of a system of relations in the electronic communications

market in a new condition and self-organization, accumulation (particularly

avalanche) of permanent changes (fluctuations) of the phase transitions on the path
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to achieving a state of equilibrium (bifurcation point) with the determinism of the

procedure for systematization of Ukrainian law in terms of its harmonization with

supranational electronic communications law and probable accidents, a conscious

choice to implement provisions of the secondary law of the European Union,

offsetting national legal traditions.

A global nature of the electronic communications law has been demonstrated.

The legitimacy expediency of democratic changes has been proved as for

reforming the electronic communications law, meeting the latest European trends.

Prospects of implementing relevant foreign experience of the electronic

communications market functioning in Ukraine have been defined. The thesis

research shows a positivist orientation of supranational law of the European Union

as the basis of electronic communications law systematization. Dogmatization of

procedures for the electronic communications law systematization has been

illustrated through the practice of the European Court of Human Rights. The

author researches into the impact of international acts, primary and secondary law

of the European Union, practice of the European court of human rights on the

processes of legal regulation of electronic communications in Ukraine, prospects of

EU Directives implementation in this area.

The thesis results are of a theoretical and practical interest and could be used

in research, law-making and law-enforcement activities, in the educational process.

Formulated on the basis of a research, the scientific novelty positions and all

the results have been obtained on the basis of a personal research and analysis of

the theoretical and legal provisions.

Keywords: electronic communications, systematization of law, legal system,

administrative law, legal framework, administrative and legal relations, tools,

implementation, consolidation, harmonization, convergence, EU acquis.
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ВСТУП

Актуальність теми. Систематизація права електронних комунікацій на

сучасному етапі пов’язана з проблематикою публічного управління; правового

становища національних регулятивних органів; адміністративно-правового

забезпечення прав і законних інтересів користувачів мереж електронних

комунікацій та споживачів послуг електронних комунікацій. Головною метою

систематизації права електронних комунікацій, як і будь-якої іншої сфери

суспільних відносин, є оптимізація регулятивних механізмів у цій сфері, а

також створення умов для вільного й ефективного функціонування ринку

електронних комунікацій, усунення нормативних прогалин та запобігання

дублюванню однопорядкових за змістом і функціональним призначенням

нормативних приписів.

Здійснення систематизації права електронних комунікацій на теренах

Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки свого піку набуло в

2000-х рр. після прийняття нових Директив Європейського Союзу в цій сфері та

закону в Сполучених Штатах Америки про електронні петиції, охорону

приватності. Необхідно зауважити, що сучасний ринок комунікацій потребує

комплексного регулювання відповідних суспільних відносин, а тому має місце

й розробка кодифікованих актів. Так, у Франції, в Італії (із 2012 р.) і Фінляндії

(із 2015 р.) діють кодекси, а в Сполученому Королівстві Великої Британії та

Північної Ірландії у лютому 2015 р. було внесено законопроект у вигляді

Кодексу про електронні комунікації.

Разом із тим потрібно зважати на те, що в Україні засади діяльності

публічної адміністрації та суб’єктів ринку електронних комунікацій є

застарілими, не відповідають вимогам часу та євроінтеграційним процесам.

Водночас перш ніж беззастережно переносити новітню європейську практику в

українське правове поле, доцільно визначитися з форматом правової

регламентації сфери електронних комунікацій. Такий формат повинен

задовольняти регуляторні органи та всіх суб’єктів ринку електронних
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комунікацій, включаючи користувачів мереж електронних комунікацій і

споживачів послуг електронних комунікацій.

Зважаючи на викладене, реформування сфери електронних комунікацій

повинно спиратися на засади антропоцентризму, аксіології та антропології

права, екзистенціалізму на основі історичного контексту становлення правової

регламентації діяльності держави та суб’єктів ринку електронних комунікацій.

Результат описаних процедур має орієнтуватися на нормативні й емпіричні

аспекти систематизації права електронних комунікацій в єдиній синергетичній

парадигмі з використанням методів юридичної герменевтики. При цьому

основу процесу такої систематизації повинна становити догма європейського

права – наднаціональне вторинне право Європейського Союзу.

Визначальними вимірами систематизації права електронних комунікацій

повинні стати як статичні, так і динамічні форми буття. Статика вказаної

систематизації пов’язана з правовими рамками діяльності на ринку

електронних комунікацій. Власне ж процес систематизації права електронних

комунікацій втілює динамічні форми буття. Принагідно необхідно зауважити,

що квінтесенцією процедури систематизації права електронних комунікацій

повинно стати оновлення моделі поведінки суб’єктів права електронних

комунікацій в частині усунення розриву між європейським і українським ринками

електронних комунікацій. Наведене означає, що повинна бути розроблена така

правова структура, у межах якої суб’єкти приватного права та національний

регулятивний орган ринку електронних комунікацій могли би задовольнити

публічний інтерес. Доцільно також забезпечити надання якісних послуг

електронних комунікацій належної та достатньої кількості, асортименту й обсягу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до пріоритетних

напрямів наукових досліджень Київського національного університету імені

Тараса Шевченка з урахуванням таких бюджетних тем: «Доктрина права в

правовій системі України: теоретичний та практичний аспекти» № 11 БФ 042-01

(номер державної реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному
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факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з

1 січня 2011 р. до 31 грудня 2015 р.; «Теорія та практика адаптації

законодавства України до законодавства ЄС» № 16 БФ 042-01, що діє з 1 січня

2016 р. до 31 грудня 2018 року.

Тема дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог

законів України «Про інформацію», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і

техніки», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на

2007–2015 роки»; положень Стратегії розвитку інформаційного суспільства в

Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня

2013 р. № 386-р, Національної стратегії сприяння розвитку громадянського

суспільства в Україні на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента

України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016; пунктів 1–3, 5, 7, 8, 14, 15, 19 розділу

«Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до

європейського права», пунктів 3, 8, 10 розділу «Правове забезпечення державного

будівництва та розвитку політичної системи», пунктів 1, 2, 5, 9 розділу «Правове

забезпечення інформаційної сфери України» Пріоритетних напрямів розвитку

правової науки на 2016–2020 роки, закріплених у Стратегії розвитку наукових

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є

дослідження сутності та формування теоретичних засад правового механізму

систематизації права електронних комунікацій на основі міжнародної й

національної правової бази України та закордонних країн, зокрема

наднаціональної практики правового забезпечення діяльності суб’єктів ринку

електронних комунікацій, а також на цій основі вироблення пропозицій і

рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення

вказаної сфери суспільних відносин.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлено та розв’язано

такі основні завдання:

– охарактеризувати поняття та правову природу права електронних

комунікацій;
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– дослідити передумови і значення систематизації права електронних

комунікацій;

– проаналізувати види систематизації права електронних комунікацій;

– розкрити світовий досвід систематизації права електронних комунікацій

та напрями його використання в Україні;

– з’ясувати сутність, значення та елементи механізму систематизації

права електронних комунікацій;

– проаналізувати первинне та вторинне право Європейського Союзу як

основу систематизації права електронних комунікацій;

– продемонструвати інституціональний вимір систематизації права

електронних комунікацій;

– охарактеризувати процедуру систематизації права електронних

комунікацій в Україні;

– сформулювати пропозиції до нормативно-правових актів України, які

регламентують сферу електронних комунікацій.

Об’єктом дослідження є правові процеси та правові явища, суспільні

відносини, які формуються в реальній правовій дійсності під час систематизації

права електронних комунікацій.

Предметом дослідження є адміністративно-правові аспекти

систематизації права електронних комунікацій.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є

використання сучасних загальнофілософських, загальнонаукових і конкретно-

наукових методів наукового пізнання. Обрання вказаного інструментарію

наукового пізнання зумовлюється системним підходом. Це надає можливість

досліджувати теоретичні та практичні аспекти систематизації права

електронних комунікацій в єдності їх змістовної компоненти та зовнішньої

форми відображення.

Зокрема, загальнофілософські методи (діалектичний, герменевтичний,

діяльнісний) використовувалися для розкриття сутності та місця права

електронних комунікацій в системі права (підрозділ 1.1); встановлення
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передумов систематизації права електронних комунікацій (підрозділ 1.2);

класифікації видів систематизації права електронних комунікацій

(підрозділ 1.3); визначення процедури систематизації права електронних

комунікацій (підрозділ 2.4).

Основною групою формальних методів, використовуваних у

дисертаційному дослідженні, є загальнонаукові методи. Так, емпіричні

загальнонаукові методи спостереження, опису та порівняння застосовувалися

для характеристики правової природи права електронних комунікацій

(підрозділ 1.1); дослідження світового досвіду систематизації права

електронних комунікацій та напрями його використання в Україні

(підрозділ 1.4); аналізу первинного та вторинного права Європейського Союзу

як основи систематизації права електронних комунікацій (підрозділ 2.2).

Загальнонаукові методи теоретичних досліджень (аксіоматичний, гіпотетико-

дедуктивний, єдність історичного та логічного, формалізація) були задіяні при

з’ясуванні передумов і значення систематизації права електронних комунікацій

(підрозділ 1.2); розкритті сутності, значення та елементів механізму

систематизації права електронних комунікацій (підрозділ 2.1); висвітленні

інституціонального виміру систематизації права електронних комунікацій

(підрозділ 2.3). Загальнологічні загальнонаукові методи (аналіз і синтез,

індукція та дедукція, абстрагування й узагальнення, аналогія)

використовувалися під час з’ясування поняття права електронних комунікацій,

видів і процедур його систематизації (підрозділи 1.1, 1.3, 2.4).

Що стосується конкретно-наукових методів наукового пізнання, то в

дисертаційному дослідженні були задіяні формально-юридичний метод для

характеристики поняття та правової природи права електронних комунікацій

(підрозділ 1.1), первинного та вторинного права Європейського Союзу як

основи систематизації права електронних комунікацій (підрозділ 2.2);

порівняльно-правовий метод щодо світового досвіду систематизації права

електронних комунікацій та напрямів його використання в Україні (підрозділ



18
1.4); системно-структурний метод стосовно процедури систематизації права

електронних комунікацій в Україні (підрозділ 2.4).

Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці в галузі

філософії та економіки, теорії права та держави, теорії управління,

адміністративного права, інформаційного права, логіки та філологічних наук,

інших галузевих правових наук, підготовлені, зокрема, такими науковцями, як:

В. Авер’янов, Н. Александров, С. Алексєєв, О. Андрійко, І. Арістова, Г. Асланян,

П. Бабарикін, О. Бандурка, О. Баранов, К. Бєляков, Ю. Битяк, А. Благодарний,

О. Богуцький, Ю. Ващенко, Ю. Волков, Р. Гасимов, І. Голосніченко, С. Гончарук,

І. Горбенко, І. Гриценко, Т. Данелян, В. Денисов, В. Дірк, Н. Ейк, А. Єлістратов,

О. Жевняк, Є. Залвай, О. Заярний, І. Зенкін, К. Калаченкова, Р.Калюжний,

С. Карпєкін, Д. Келзо, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, О. Константий,

Б. Кормич, І. Кравчук, О. Кузьменко, Б. Леоні, О. Леонідова, В. Ліпкан,

Д. Луіомб’я, Р. Лукас, Л. Луць, С. Малахов, С. Маріно, А. Марущак, С. Меленко,

Р. Мельник, Є. Михайленко, В. Настюк, В. Нерсесянц, І. Патерило, Є. Петров,

С. Петров, Л. П’єр, А. Пєшкова, В. Пилипчук, К. Пілні, В. Погорілко,

А. Пухтецька, П. Рабінович, В. Румянцева, О. Рябченко, Ю. Семаніва,

О. Скакун, А. Соколов, С. Стеценко, О. Тер-Степанян, О. Терещенко,

Ю. Тихомиров, Р. Тове, М. Феськов, Р. Халфіна, О. Харитонова, А. Чухно,

Ю. Шемшученко, А. Юшкевич та інші. Разом із тим залишається

недостатньо дослідженим механізм систематизації права про електронні

комунікації, яке охоплює не лише законодавство, а й вторинне право

Європейського Союзу, норми «soft law», підзаконні акти і т.п., із

урахуванням його адаптації до європейського адміністративного права та

практики провідних країн світу в цій сфері.

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять

Конституція України, національні законодавчі та підзаконні нормативно-

правові акти, які регламентують діяльність на ринку електронних комунікацій,

а також відповідне міжнародне та закордонне законодавство.
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Емпіричну базу дисертаційної роботи становлять узагальнення судової

практики, політико-правова публіцистика, довідкові видання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є

однією з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексною

науковою розвідкою щодо систематизації права електронних комунікацій. У

результаті проведеного наукового дослідження сформульовано низку нових

пропозицій теоретичної та практичної спрямованості стосовно систематизації

права електронних комунікацій. Основні з них зводяться до таких положень:

уперше:

– обґрунтовано аутопойезисну категорію «право електронних

комунікацій» для його позначення як поліструктурної системи, що встановлює

структурні межі, у контексті яких діяльність суб’єктів ринку електронних

комунікацій підпадає під дію правових регуляторів: за критерієм виду норми

права – «регуляторів адміністративного права», правовідносин –

«управлінського правопорядку», комунікаційних структур – «правотворчого,

правозастосовного та правореалізаційного дискурсів правопорядку у сфері

електронних комунікацій»;

– розроблено механізм систематизації права електронних комунікацій як

функціональних елементів, правовідносин та інструментів, що структурують

правила поведінки суб’єктів права електронних комунікацій, зокрема, при

здійсненні публічного управління задля досягнення мети та завдань правової

держави, забезпечення правомірної поведінки суб’єктів, їх адміністративної

правосуб’єктності та реалізації публічного інтересу щодо гарантування

безперешкодного доступу до конкурентного ринку електронних комунікацій та

отримання споживачами якісних послуг електронних комунікацій;

– доведено, що реальної дії механізм систематизації права електронних

комунікацій набуває лише за умови застосування трифазної спрямованості. По-

перше, поточний стан відносин на ринку електронних комунікацій впливає на

направленість механізму систематизації права електронних комунікацій. По-

друге, здійснюється діяльність із систематизації права електронних
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комунікацій. По-третє, через консолідовані норми права електронних

комунікацій відбувається вплив на правовідносини за участі суб’єктів права

електронних комунікацій (через функціональний прояв із використанням

інструментів діяльності публічної адміністрації);

– розкрито динамічну природу процедури систематизації права

електронних комунікацій як послідовно здійснювану консолідацію норм права

електронних комунікацій на підставі прийнятого рішення щодо інтеграції

національного та транскордонного ринків електронних комунікацій з метою

задоволення публічних потреб у послугах електронних комунікацій та

забезпечення публічного правопорядку в цій сфері правового регулювання;

– у синергетичному вимірі представлено форми процедури

систематизації права електронних комунікацій, що охоплюють самочинний

перехід системи відносин на ринку електронних комунікацій в новий стан і

самоорганізацію, накопичення (зокрема, лавиноподібне) постійних змін

(флуктуацій), фазові переходи на шляху до досягнення стану рівноваги

(точки біфуркації) з урахуванням як детермінованості процедури

систематизації українського права в частині його гармонізації з

наднаціональним правом електронних комунікацій, так і свідомого вибору

для імплементації положень вторинного права Європейського Союзу,

кореспондуючих національним правовим традиціям;

удосконалено:

– розуміння аксіосфери права електронних комунікацій, яка базується на

інтерсуб’єктивізмі, як складової частини Особливого адміністративного права,

що дає змогу ефективно реалізовувати публічне управління вказаною сферою

та здійснювати самоорганізацію з урахуванням засад суб’єктоцентризму;

– застосування конвергенції адміністративно-правових норм, що

допомагає забезпечити взаємодію світової, європейської та національної теорії

й практики публічного управління у сфері електронних комунікацій та

уможливлює виконання приписів наднаціонального адміністративного права,

інституціоналізацію уніфікованого адміністративно-правового виміру



21
функціонування ринку електронних комунікацій та усталеного застосування

положень основних інститутів права електронних комунікацій;

– герменевтичну спрямованість консолідації норм права електронних

комунікацій, яка повинна проводитися з урахуванням актів однакової або

подібної юридичної сили: наднаціонального права та в перспективі «м’якого

права»; Конституції України; рішень Конституційного Суду України; законів

України; підзаконних нормативних актів України (актів суб’єктів публічної

адміністрації, суб’єктів делегованих повноважень); технічних стандартів; актів

органів судової влади України (насамперед практики Верховного Суду);

– розуміння цифровізації у сфері електронних комунікацій як механізму

(платформи) розвитку інформаційного суспільства, внутрішнього ринку

інформаційно-комунікаційних технологій шляхом підвищення ефективності та

збільшення продуктивності від використання цифрових технологій, забезпечення

кожному рівних можливостей доступу до інформації, знань і послуг, підвищення

довіри та безпеки при використанні інформаційно-комунікаційних технологій;

– порядок застосування парламентом як органом законотворчості та

урядом як суб’єктом визначення державної політики у сфері електронних

комунікацій в плані сервісно-орієнтованого процесу систематизації права

електронних комунікацій теорії «м’яких проектів» крізь призму аксіології;

дістали подальшого розвитку:

– існування публічно-управлінcького регулятивного ядра права електронних

комунікацій, у межах якого формується «глобальний адміністративний простір»

права електронних комунікацій з «нормами-конгломератами» за векторами

імплементації (глобальне право електронних комунікацій);

– прагматичний, телеологічний та аксіологічний аспекти розуміння права

електронних комунікацій як системно-структурного утворення в межах

Особливого адміністративного права;

– емпіричний вимір діяльності публічної адміністрації при

систематизації права електронних комунікацій, пов’язаний зі створенням умов

для ефективної взаємодії цих органів із представниками громадянського
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суспільства, суб’єктами ринку електронних комунікацій через правовий

моніторинг процесу систематизації права електронних комунікацій у ракурсі

спостереження за системою права електронних комунікацій: виявлення

юридичних колізій, прогалин у праві, невідповідності стандартам

наднаціонального права електронних комунікацій, дефектності правового

регулювання тощо;

– екзистенційний вимір діяльності публічної адміністрації при

систематизації права електронних комунікацій в умовах політичного

біхевіоризму, коли ці органи мають узгодити формалізовану сутність

національного права електронних комунікацій з природно-правовими

наднаціональними нормами права електронних комунікацій через формуючо-

регулятивну направленість екзистенції суб’єктів публічної адміністрації, які

проводять систематизацію права електронних комунікацій;

– оновлення підходів до забезпечення доступу на ринок електронних

комунікацій, притягнення до адміністративної відповідальності за

правопорушення, вчинені у сфері електронних комунікацій.

Практичне значення одержаних результатів виявляється в тому, що

вони мають теоретичне та практичне підґрунтя в:

– науково-дослідній сфері – висвітлені в дисертації наукові розробки

можуть стати фундаментом подальших наукових розвідок у царині

систематизації права електронних комунікацій;

– правотворчості – закладення наукового підґрунтя для реформування

права електронних комунікацій;

– правозастосуванні – забезпечення систематизації права електронних

комунікацій згідно з наднаціональними регулятивними правовими рамками в

частині формування базису для функціонування відкритого та прозорого ринку в

цій сфері, удосконалення діяльності єдиного національного регулятивного органу;

– освітньому процесі – результати дослідження можуть бути використані

при підготовці спеціалістів у галузі інформаційного й адміністративного права;

під час читання лекцій та проведення семінарських занять для студентів,
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викладання спецкурсів «Адміністративне право України», «Адміністративна

відповідальність», «Теоретичні проблеми адміністративного права», «Право

електронних комунікацій» («Телекомунікаційне право»), «Інформаційне

право», «Правова інформатика».

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні

положення та висновки дисертаційної роботи були оприлюднені на семи

міжнародних науково-практичних конференціях: «Сучасні тенденції розвитку

юридичної науки та практики» (м. Львів, 2014 р.), «Держава і право: проблеми

становлення і стратегія розвитку» (м. Ужгород, 2015 р.), «Актуальні питання

державотворення в Україні» (м. Київ, 2016 р.), «Закарпатські правові читання»

(м. Ужгород, 2016 р.), «Історія вітчизняного та європейського

адміністративного права та процесу» (м. Київ, 2016 р.), «Conceptul de dezvoltare a

statului de drept în moldova şi ucraina în contextual proceselor de eurointegrare»

(м. Кишинів, Республіка Молдова, 2016 р.), «Priority a stratégie pre rozvoj právnej

vedy vo svete vedy» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 2016 р.).

Публікації. Основні результати роботи знайшли відображення в

15 наукових працях: одноосібній монографії, семи наукових статтях,

опублікованих у фахових виданнях із юридичних дисциплін, зокрема в трьох

іноземних виданнях та трьох проіндексованих у міжнародних

наукометричних базах наукових виданнях, у т.ч. в одному електронному, а

також у семи тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертаційного дослідження. Дисертація складається з

анотації, вступу, двох розділів, які складаються з восьми підрозділів, висновків

до кожного розділу та загальних висновків, списку використаних джерел,

додатків. Загальний обсяг роботи становить 255 сторінок, із них основного

тексту – 178 сторінок. Список використаних джерел налічує 436 найменувань і

розміщений на 47 сторінках.
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РОЗДІЛ 1

ДОКТРИНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

ПРАВА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ

1.1 Поняття та правова природа права електронних комунікацій

Нинішня епоха постіндустріального суспільства стосується масштабної

цифровізації всіх процесів побудови нової моделі електронної держави. Це

включає комплекс організаційних, правових, економічних, політичних,

виробничих та інших процесів, пов’язаних із створенням, впровадженням,

використанням і розвитком комп’ютерних систем для задоволення

інформаційних потреб, інтересів людини, суспільства, держави [25, с. 5].

Насамперед зміни мають відбуватися в сфері електронної демократії щодо

становлення й розвитку електронного парламенту та електронного

голосування, електронного суду і т.п.; електронного урядування в напрямі

запровадження оптимальної моделі для України, яка відповідала б європейській

практиці. Для ефективного здійснення описаних вище процесів важливо

застосовувати актуальні інструменти забезпечення становлення та розвитку

електронної держави, якими, безумовно, є електронні комунікації.

В історичному контексті ще в ст. 1 Закону України «Про зв’язок» від

16 травня 1995 р. містилася дефініція електронних комунікацій (тоді вони

називалися «електронним зв’язком»): «передача, випромінювання або прийом

знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-

якого роду по радіо, провідних, оптичних або інших електромагнітних

системах» [203]. Як видно з наведеного визначення, на той час в основі

електронних комунікацій лежали системно-структурні зв’язки щодо передачі та

прийому різного виду відомостей. Окремо виділялася категорія

«випромінювання», хоча складно зрозуміти, чому вона не охоплюється

терміном «передача-прийом» (по суті, випромінювання становить технологічну
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характеристику цього родового терміна). При цьому було закладено

некоректний в технічному плані підхід щодо можливості передачі та/або

прийому знаків, письмового тексту, зображень і звуків або повідомлень. Як

пояснює О.А. Баранов, ці процеси можуть бути прийнятними виключно щодо

електромагнітних сигналів [19, c. 300].

До того ж, зважаючи на початковий стан формування інформаційного

законодавства в той період, інформаційна складова визначення електронних

комунікацій не була достатньо розробленою. Так, безсистемно наводився

перелік окремих форм відображення інформації у ст. 1 Закону України «Про

зв’язок» [203]. По-перше, цей перелік є вичерпним, що не виключає

неврахування інших, окрім наведених форм, а, по-друге, сутність електронних

комунікацій лежить як в об’єктній, так і в суб’єктній площині. Водночас про

другу з наведених площин у згаданому визначенні взагалі не йдеться. У

подальшому після оновлення регулятивних рамок у сфері електронних

комунікацій (прийняття профільного Закону України «Про телекомунікації» від

18 листопада 2003 р.) відбулася «трансформація» уявлень про електронні

комунікації.

Так, у ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» було ототожнено

поняття «електрозв’язок» і «телекомунікації», а також у визначенні замінено

категорію «прийом» на «приймання» [225]. Разом із тим у цей же період на

загальноєвропейському рівні відбувалося кардинальне переформатування

правових рамок у сфері електронних комунікацій шляхом прийняття Директив

Нової Регуляторної Структури. Зокрема, у п. «d» ст. 2 Директиви 2002/58/ЄС

Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 р. про обробку

персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій

(Директиви про секретність та електронні комунікації) було визначено

«комунікацію» як інформацію, якою обмінюються або передають обмеженій

кількості сторін шляхом публічно доступних послуг електронних комунікацій.

Це не включає інформацію, яка передається як частина послуги

телерадіомовлення для аудиторії через мережу електронних комунікацій.
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Виняток становлять випадки, коли інформація може мати відношення до

абонента або користувача, що отримують інформацію та яких можна

ідентифікувати [379]. Як ми бачимо, у Європі акцент став робитися на

інтерсуб’єктній та комунікативній складових електронних комунікацій. При

цьому розмежовувалася інформація з обмеженим і відкритим доступом, яка

мала відношення до послуг електронних комунікацій.

В Україні з 2015 р. розпочалося активне реформування сфери

електронних комунікацій в аспекті узгодження з європейськими стандартами.

Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації, першою опублікувала Проект Закону України «Про

електронні комунікації» як додаток до свого рішення від 3 лютого 2015 р. № 67.

У ч. 1 ст. 1 цього проекту надавалося визначення електронних комунікацій.

Єдиною його відмінністю від попередніх підходів стало додавання до категорій

«передавання, випромінювання та/або приймання» ще й «маршрутизації,

комутації та збереження» [227]. Аналогічний підхід було відображено в

законопроекті «Про електронні комунікації», зареєстрованому у Верховній Раді

України 11 грудня 2015 р. за № 3549-1 [186]. У цьому ракурсі знову ж таки

викликає сумнів розширення переліку дій з інформацією, яка стосується сфери

електронних комунікацій. Родовий термін «передача-прийом» чітко й

однозначно показує, що інформація повинна бути створена та в подальшому

передана й отримана реципієнтом. Для цього застосовуються інформаційно-

комунікаційні технології, у яких можуть відбуватися як процеси

випромінювання, так і маршрутизації, комутації, збереження і т.п. інформації.

Тому до визначення електронних комунікацій недоцільно відносити вказані

технологічні характеристики.

Зараз у Верховній Раді України зареєстровано кілька законопроектів «Про

електронні комунікації». Зокрема, у Проекті Закону, зареєстрованому

27 листопада 2015 р. за № 3549, до категорій «повідомлень, звуків, зображень»

додано «іншу інформацію, відображену в електронному вигляді», а також внесено

стилістичні правки щодо заміни прийменника «по» на «за допомогою» [185].
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Потрібно вказати, що в запропонованому визначенні пропозиції філологічної

спрямованості не викликають жодних заперечень. Водночас не є вдалим із

позицій законотворчої техніки прийом перерахування частини видів інформації,

що стосується сфери електронних комунікацій, із подальшим зазначенням, що цей

перелік є відкритим. Більш вдалим було б використання родового поняття

«інформація» з конкретизацією шляхів і засобів для її приймання та передачі.

Знову ж таки, у цьому визначенні не усунуто всі перераховані вище зауваження

щодо процесів, які супроводжують електронні комунікації.

Натомість законопроекти, зареєстровані у Верховній Раді України за

№ 3549-2, 3549-3, 3549-4, є найбільш наближеними до європейських

стандартів. У них йдеться про категорію «інформація», у тому числі

«незалежно від її типу або виду у вигляді електромагнітних сигналів»,

передбачено зміну філологічного характеру щодо заміни прийменника «по» на

«за допомогою», а також замість широкого переліку «радіо, проводових,

оптичних або інших електромагнітних систем» використано лише термін

«мережі електронних комунікацій» [187; 188; 189]. У цілому наведені

пропозиції можна підтримати, але потрібно також виходити з того, що зазвичай

не принципово вказувати на електромагнітну природу інформації, яка

передається, як це передбачено в Проекті Закону, зареєстрованому у Верховній

Раді України 11 грудня 2015 р. за № 3549-2 [187]. Це пов’язано з тим, що в

подальшому робиться конкретизація: де та за допомогою чого саме

відбувається її передавання та/або приймання – у мережах електронних

комунікацій. Із позицій системно-структурного підходу очевидно, що в таких

мережах мають місце процеси щодо інформації у вигляді електромагнітних

сигналів. До того ж, у перспективі не виключена можливість обігу інформації в

іншому вигляді. Іншим зауваженням до запропонованого визначення є

розуміння формату електронних комунікацій. Дійсно, доцільно скоротити

перелік тих систем (мереж), у яких мають місце електронні комунікації, але

потрібно виходити з того, на кого націлений цей процес і що він має

насамперед сервісну спрямованість. У цій же дефініції немає згадки ні про
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сторін відповідних відносин, ні про послуги електронних комунікацій, які

вказують на шляхи обігу такої інформації.

При цьому тлумачення поняття «електронні комунікації» на

законодавчому рівні в Україні не робить акцент на їхній інформаційно-

комунікативній складовій. Разом із тим, як вказує А.В. Соколов, електронні

комунікації є наслідком розвитку інформаційних, автоматизованих технологій

генерування, обробки, зберігання, передачі та поширення інформації [267;

268, с. 70, 147]. Принагідно О.А. Заярний стосовно розуміння вказаної дефініції

робить уточнення, що йдеться про передачу спеціальних сигналів для

задоволення публічних чи приватних інформаційних потреб, у процесі чого має

місце дистанційна взаємодія між відокремленими суб’єктами [75, c. 503]. Із

викладеного випливає, що фундаментом поняття електронних комунікацій є не

суто технологічна, а інформаційно-комунікативна складова. Слід зазначити, що

інформаційна складова охоплює обіг, обробку (сигналів, символів), передачу та

доступ до інформації в електронному вигляді у мережах електронних

комунікацій. Зараз віртуальний простір створює широкий спектр можливостей

для обігу інформації за допомогою застосування інформаційно-комунікаційних

технологій. З цього випливає, що ключовою характеристикою електронних

комунікацій виступає здатність приймати та передавати потік інформації як

форми відображення аналітико-синтетичної евристичної діяльності людини. Ця

характеристика дає змогу здійснити глобалізацію процесів взаємодії між

інформаторами, трансляторами, ретрансляторами і реципієнтами інформації в

транскордонному просторі.

Отже, сутність електронних комунікацій як нового інструменту

забезпечення становлення та розвитку електронної держави та провідної

об’єктної характеристики права електронних комунікацій потрібно розуміти на

основі такої дефініції: «відображені в електронному вигляді засоби обробки,

збереження та передачі цифрової інформації, шляхом передавання електронних

сигналів та символів, що можуть мати відношення до абонента або

користувача, яких можна ідентифікувати, що отримують відомості, якими
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обмінюються або передають та/або приймають між обмеженою кількістю

сторін у мережах електронних комунікацій».

До того ж, в умовах глобального інформаційного суспільства

простежується перетворення способу життя людини в соціокультурному

комунікативному просторі за напрямом віртуалізації соціальної реальності

[25, с. 5]. У цьому ракурсі та з урахуванням приналежності системи права

України до романо-германської правової сім’ї, як вказує С.П. Погребняк,

починаючи ще з часів Стародавнього Риму актуальним було розмежування

публічного та приватного права на основі суспільно значущого (публічного)

або приватного інтересу [157, c. 6]. Водночас у загальноінституційному плані

відносини на ринку електронних комунікацій, що регламентуються правовою

системою романо-германської правової сім’ї, характеризуються процесами

дифузії публічно-правових і приватноправових характеристик [28, c. 33;

68, c. 30–33], дуалізмом публічного та приватного порядку [134, с. 91].

Так, у межах «анатомії» відносин у сфері використання електронних

комунікацій публічно-правові норми переважно регламентують доступ на

ринок електронних комунікацій, здійснення окремих видів діяльності в цій

сфері та припинення вказаної діяльності, забезпечення реалізації повноважень

публічного характеру (функцій публічного права) національного регуляторного

органу на ринку електронних комунікацій. У цьому випадку йдеться про

регулятивне ядро права електронних комунікацій. До того ж, здійснення

більшості видів діяльності на ринку електронних комунікацій апріорі

неможливе в загальному приватноправовому порядку, оскільки потребує

отримання ліцензій (дозволів) від національного регуляторного органу

(формальний критерій, що базується на регулятивному аспекті). Разом із тим

при наданні послуг електронних комунікацій належного рівня кількості та

якості мають місце як публічно-правові, так і приватноправові відносини. Тому

слушною виглядає пропозиція О.А. Банчука в частині поєднання в

динамічному плані публічно-правових і приватноправових елементів

приватного та публічного, але з їх розподілом на конкретні окремі та
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відособлені етапи без об’єднання різнорідних явищ (приватноправових і

публічно-правових) [18, c. 150–151]. Як зазначає С.П. Погребняк, у цьому

ракурсі публічний інтерес забезпечується нормами права: на регулятивний

масив у межах для публічного права істотно впливало існування визнаного

державою забезпеченого правом інтересу соціальної спільності. Натомість

спрямованість норм права на втілення інтересів окремих осіб у їхньому

правовому та майновому становищі чи інтеракціях з іншими суб’єктами

(інтересу) обумовлювання визнання права приватним [157, c. 6].

Звідси в межах цього дослідження під правом електронних комунікацій

потрібно розглядати систему правил поведінки в публічно-правовому вимірі з

урахуванням таких інституціональних складових елементів, а саме: публічного

управління та технічного регулювання; забезпечення доступу на ринок

електронних комунікацій; взаємоз’єднання та доступу до спільних ресурсів;

використання номерного та радіочастотного ресурсів; контролю діяльності у

сфері електронних комунікацій; юридичної (адміністративної)

відповідальності. Вказане право електронних комунікацій є однорідним

утворенням за предметом регулювання, що охоплює правові норми публічного

характеру зі специфічними системно-структурними зв’язками на основі

сервісно орієнтованих регулятивних засад. Це позначається на оновленні

сутності держави, переведенні її в електронний формат взаємодії з людьми,

становленні й розвитку електронного парламенту, уряду та суду, модернізації

традиційних інститутів звернень у контексті запровадження електронних

петицій, розширенні параметрів доступу до публічної інформації з

використанням електронних засобів зв’язку [25, с. 7].

Зокрема, у предметно-об’єктному вимірі право електронних комунікацій

поєднує в собі регулятивні й охоронні аспекти, що виявляються в

мотиваційному та діяльнісному проявах. Так, можна погодитися з

Є.В. Курінним у тому, що в названому випадку йдеться про дворівневу

конструкцію, зміст основного рівня якої утворюють загальні потреби та

інтереси, що реалізуються згідно з положеннями норм права, а допоміжної
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частки – поведінка суб’єктів зазначених відносин [108]. Вказана теза означає,

що мотиви, потреби, інтереси та цінності, які мають на меті суб’єкти права

електронних комунікацій, обумовлюють у подальшому їхні інтеракції при

взаємодії з публічною адміністрацією. У цьому разі регулятивна компонента у

вигляді норм права насамперед визначає правові рамки реалізації повноважень

національного регулятивного органу, суб’єктів ринку електронних комунікацій

з метою задоволення публічного інтересу. Тому суспільні відносини, правові

блага та цінності як об’єкти права електронних комунікацій зумовлюють

втілення управлінської та охоронної складових цього юридичного утворення, а

в разі виникнення деліктів – захисної компоненти. Квінтесенцією описаного

об’єктного виміру є його матеріально-правова зумовленість.

Тим не менше, необхідно враховувати той факт, що важливе місце в праві

електронних комунікацій відведено процедурним відносинам як складовому

елементу об’єктного виміру цієї галузі права (деталізовано в підрозділах

2.1, 2.3 і 2.4). Матеріально зумовлений публічний інтерес як національного

регуляторного органу, так і суб’єктів ринку електронних комунікацій

стосується реалізації ними своїх повноважень у конкретних відносинах щодо

електронних комунікацій. Вказаний публічний інтерес потрібно розуміти як

мотиваційне становище й об’єктивне вольове ставлення індивіда, групи

індивідів, суспільства в цілому (соціальних суб’єктів, які беруть участь у

суспільних відносинах) до явищ і предметів навколишнього середовища в

межах електронного урядування, що не залежать від волі суб’єкта(-ів),

джерелом яких є об’єктивно існуючі соціальні потреби та шляхи їх задоволення

так, щоб уможливити реальне використання предмета правовідносин у цій

сфері [25, с. 126]. Відповідно, за умови поєднання матеріально-правового

базису та процедурно-регулятивних проявів у результаті здійснення

нормотворчої процедури з урахуванням мотивів, потреб та інтересів суб’єктів

права електронних комунікацій відбувається упорядкування правовідносин у

згаданій сфері.
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У контексті викладеного доцільно звернутися до поглядів Ю.С. Педька з

приводу синхронності виникнення основних і процедурних відносин

[152, с. 33]. У цьому разі виявляється темпоральна синхронність регулятивно-

охоронних публічно-правових відносин у сфері електронних комунікацій.

Процедурні відносини узгоджуються з базисними матеріально-правовими.

Реперними точками при цьому є забезпечення верховенства права та

ефективності регламентації сфери електронних комунікацій. Звичайно, у

такому випадку діє переважно публічно-правове регулювання поведінки

суб’єктів ринку електронних комунікацій та національного регуляторного

органу.

При цьому забезпечується транскордонність права електронних

комунікацій у межах таких двох рівнів: 1) відносин, де обов’язковим учасником

є суб’єкт публічної адміністрації (насамперед національний регулятивний

орган); 2) взаємодії між суб’єктами ринку електронних комунікацій [28, c. 33].

Обидва з цих рівнів тісно пов’язані з функціонуванням вказаних суб’єктів

ринку електронних комунікацій у межах мереж електронних комунікацій.

Основний масив правових норм у сфері електронних комунікацій, зумовлений

реалізацією публічного інтересу, стосується використання органами публічної

адміністрації в якості переважання імперативних та імперативно-

диспозитивних методів правового регулювання.

Що стосується суб’єктних характеристик права електронних комунікацій,

то йдеться про державу в особі національного регуляторного органу, з одного

боку, а також суб’єктів приватного права – користувачів мереж електронних

комунікацій, споживачів і постачальників послуг електронних комунікацій, з

другого боку. До того ж, стосовно названих суб’єктів за кількісним показником

слушним видається критерій щодо їх поділу на індивідуальних і колективних

[2, с. 77, 82; 86, с. 91; 270, c. 174]. При цьому варто погодитися з включенням

фізичних осіб, незалежно від факту громадянства, до індивідуальних суб’єктів,

а юридичних осіб – до колективних. Разом із тим не можна погодитися з

позицією В.Д. Сорокіна про віднесення до колективних суб’єктів ще й



33
«державних і муніципальних службовців» [270, c. 174]. Фактично посадові

(службові) особи є індивідуальними суб’єктами в межах конкретного

колективного суб’єкта в особі публічної адміністрації.

У доктрині права представлено й інші різновиди наведеної класифікації

суб’єктів за критерієм їхньої правової природи, зокрема, на осіб [327, c. 53]

(насамперед виокремлюють громадян [153, c. 156; 328, c. 10], апатридів,

іноземців, державних службовців [327, c. 53]) та організації

[153, c. 156; 327, c. 53; 328, c. 10] (виділяють державні організації або складові

частини апарату публічної адміністрації [327, c. 53], суспільні (громадські)

організації та їхні органи [153, c. 156; 327, c. 53; 328, c. 10], підприємства й

установи [327, c. 53]). Нерідко дослідники пропонують відводити окреме місце

органам держави та їхнім агентам [328, c. 10]. За «цивілістичною» традицією

суб’єктів адміністративного права поділяють ще й на фізичних і юридичних

осіб [3, c. 17; 278, с. 418] або ж ототожнюють фізичних осіб із індивідуальними

суб’єктами, а юридичних осіб – із колективними [122, с. 680].

Зважаючи на викладене розмаїття поглядів, потрібно зробити акцент на

тому, що така узагальнююча класифікація потрібна лише в тому разі, якщо

необхідно розмежувати суб’єктів права електронних комунікацій на основі

кількісних характеристик. Ця класифікація може мати сенс для проведення

статистичної політики та покращення дозвільної діяльності в аспекті

запровадження окремих процедур для індивідуальних і колективних груп

суб’єктів. Тим не менше, потрібно чітко визначитися з тим, що навряд чи поділ

суб’єктів на фізичних і юридичних осіб якимось чином зможе

продемонструвати особливості публічно-правового статусу суб’єктів права

електронних комунікацій. Що ж до індивідуальних і колективних суб’єктів, то

доцільно підтримати тих науковців, які індивідуальними суб’єктами вважають

всіх людей (фізичних осіб без прив’язки до факту зв’язку з державою чи

професійно-правового статусу). Колективними ж суб’єктами потрібно вважати

публічну адміністрацію та відповідних суб’єктів приватного права.
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З метою ідентифікації специфіки правового статусу суб’єктів права

електронних комунікацій та характеру їх взаємодії між собою необхідно

виділяти суб’єктів приватного або публічного права (за публічно-правовими

статусом держави й суб’єктів ринку електронних комунікацій). Зазвичай, між

вказаними суб’єктами мають місце «горизонтальні» зв’язки, коли національний

регулятивний орган наділений компетенцією з публічного управління щодо

суб’єктів приватного права – суб’єктів ринку електронних комунікацій. З

наведеного випливає, що в праві електронних комунікацій діють як

індивідуальні, так і колективні суб’єкти публічного чи приватного права за

правовим статусом і спорідненим інтересом, а також за порядком утворення та

способами волевиявлення:

– колективний суб’єкт публічного права в особі національного

регулятивного органу та індивідуальні суб’єкти, представлені його посадовими

(службовими) особами;

– індивідуальні та колективні суб’єкти приватного права, що включають

користувачів мереж електронних комунікацій, споживачів послуг електронних

комунікацій; господарські товариства, господарські об’єднання, спільні

підприємства, кооперативи тощо; постачальників послуг електронних

комунікацій, у тому числі власників мереж електронних комунікацій,

операторів і провайдерів, фізичних осіб-підприємців тощо.

Натомість змістовні характеристики права електронних комунікацій

відображають практику здійснення публічного управління в згаданій сфері.

Остання охоплює як виконання компетенції відповідним національним

регуляторним органом, так і реалізацію прав та обов’язків суб’єктів ринку

електронних комунікацій. Така взаємодія, виходячи з духу публічного права,

повинна мати антропоцентричну спрямованість. Вказана характеристика, як

пояснюють у доктрині, має пронизувати онтологічний вимір діяльності

суб’єктів права електронних комунікацій та комунікативну складову їх

інтеракцій на основі стеоретипізованих схем [112, с. 110–113; 372]. Разом із тим

впровадження індикаторів рівня розвитку може обумовлюватися часом і
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невиправданими преференціями, які лише формально відповідають критеріям

«належного урядування» [25, с. 155].

З урахуванням викладеного ракурсу розуміння онтології систематизації

права електронних комунікацій для недопущення винятково формального

підходу публічні інтереси держави та приватні інтереси суб’єктів ринку

електронних комунікацій повинні узгоджуватися як між собою, так і

суспільними цінностями, нормами моралі, загальнокультурним шаром

конкретного соціуму тощо. У цьому сенсі йдеться про засадничі

характеристики системи права та особливі тенденції публічного права. Тобто,

маються на увазі базисні регулятори життя держави, суспільства та окремих

індивідів, що впливають на формування регулятивних рамок у сфері

електронних комунікацій. Принагідно важливим аспектом є забезпечення

прагматичної спрямованості антропоцентричних характеристик права

електронних комунікацій. Вказані ознаки виявляються в гарантуванні вільного

та безперешкодного доступу на ринок електронних комунікацій, у наданні

якісних послуг електронних комунікацій. Не менш важливо забезпечити

відповідне мотивоване ставлення суб’єктів публічної адміністрації до таких

цінностей, як безальтернативна парадигма діяльності з регламентації сфери

електронних комунікацій.

Викладене означає можливість застосування щодо публічно-правової

природи права електронних комунікацій категорій макро- та мікрокосму [315].

Це означає, що квінтесенція змістовних характеристик права електронних

комунікацій базується на взаємодії макрокосму (ринку електронних

комунікацій) із мікрокосмом (національним регулятором і конкретними

суб’єктами ринку електронних комунікацій). У наведеному ракурсі важливо,

щоб на рівні макрокосму було узгодження його сегментів між собою. З огляду

на євроінтеграційний вектор української політики, зокрема у сфері електронних

комунікацій, це означає запровадження уніфікованої «правової системи

об’єднаної Європи» [127, с. 116–122]. Макрокосмом вищого порядку,

відповідно, виступатимуть уніфіковані «базові» регулятивні рамки діяльності
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на ринку електронних комунікацій у межах наднаціонального європейського

права електронних комунікацій, а нижчого порядку – національні ринки

електронних комунікацій окремих країн, у тому числі членів Європейського

Союзу. Мікрокосм при цьому залишатиметься незмінним. Відповідна категорія

включатиме уповноважених суб’єктів публічної адміністрації, наділених

компетенцією регламентувати діяльність на ринку електронних комунікацій, а

також конкретних суб’єктів ринку електронних комунікацій.

Відтак, суб’єктивний фактор, представлений інтересами мікрокосму,

обмежується об’єктивним захисним фактором, втіленим в онтологічних

характеристиках функціонування макрокосму. У цьому сенсі можна погодитись

із В. Стьопіним у тому, що не можна вести мову про пріоритет суб’єктного або

ж об’єктного чинників, оскільки фактично виникають людиномірні системи,

здатні до саморозвитку, складовими елементами яких є як окремі учасники, так

і власне діяльність [254, с. 7]. Антропологічна константа при цьому зумовлює

особливості діяльності публічної адміністрації та приватних осіб як суб’єктів

ринку електронних комунікацій з урахуванням специфіки політико-

економічних реалій та доктринальних розробок. Незважаючи на

плюралістичний характер можливих інтеракцій між ними, основою взаємодії

повинен залишатися пріоритет прав та інтересів таких осіб – суб’єктів ринку

електронних комунікацій, зокрема споживачів послуг електронних

комунікацій, користувачів мереж електронних комунікацій.

Епістемний стандарт уособлює публічний інтерес у забезпеченні

безперешкодного доступу на ринок електронних комунікацій та якісних

послугах електронних комунікацій. Важливо, щоб публічна адміністрація

вирішувала проблеми приватних суб’єктів як суб’єктів ринку електронних

комунікацій, які взаємодіють із нею при здійсненні діяльності у сфері

електронних комунікацій. Для цього необхідно, щоб мікрокосм міг реально

впливати на стандарти функціонування макрокосму. При визначенні стандартів

діяльності у сфері електронних комунікацій український макрокосм, що

охоплює національний ринок електронних комунікацій, має узгоджуватися з
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європейським макрокосмом вищого порядку (транс’європейським ринком

електронних комунікацій).

У розрізі викладеного Т.О. Подковенко влучно зауважує, що з

урахуванням антропологічно забарвлених принципів можна спрямувати

юридичну практику на розв’язання проблем із приводу забезпечення прав

особи [158, c. 21]. Варто вказати, що цінність права електронних комунікацій

якраз і відображена в тому, наскільки ефективно суб’єкти ринку електронних

комунікацій здатні реалізувати свої права. Відтак, можна повно та всебічно

задовольнити потреби й інтереси цих осіб як персоніфіковані цінності суб’єктів

ринку електронних комунікацій. Звідси випливає, що антропоцентризм,

соціоцентризм дає змогу узгодити стандарти діяльності на ринку електронних

комунікацій з особистісними інтересами учасників цього ринку та публічним

інтересом. Пріоритетне місце при цьому буде відведено правам приватних

суб’єктів. На основі принципів верховенства права та справедливості потрібно

забезпечити ще й сумісність їх обопільних інтеракцій та діяльності з

європейською практикою. Відповідно, акцент повинен зміщуватися від

загальних проблем у функціонуванні ринку електронних комунікацій як

макрокосму до проблем мікрокосму – суб’єктів ринку електронних

комунікацій. У цьому сенсі вплив суб’єктів ринку на право електронних

комунікацій необхідно сприймати як інструмент реалізації публічного інтересу

та приватних інтересів вказаних суб’єктів (особистісний прояв).

При цьому прояв інституціоналізації права електронних комунікацій є

квінтесенцією його виміру як галузі права. Загалом, варто підтримати позицію

Р.С. Мельника про умовність поділу системи права на галузі на підгалузі,

відсутність очевидної різниці між галуззю та підгалуззю, які постають як

штучні утворення за відсутності чітких і зрозумілих критеріїв для їх

розмежування між собою [126, c. 335]. За цим критерієм право електронних

комунікацій варто сприймати як галузь права. Так, зазначене системно-

структурне утворення розглядається як відносно автономна ціннісно-

нормативна цілісність [54, c. 16] із високим ступенем спеціалізації,
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диференціації й інтеграції правових спільностей (насамперед споріднених

правових інститутів), що входять до його складу [11, c. 154–156; 135, c. 432–

433], яка з урахуванням потреб юридичної практики прагне виокремитися в

окремий напрям правового регулювання [54, c. 16].

Звідси при інституціоналізації права електронних комунікацій як

самостійного правового масиву, що охоплюється поняттям галузі права, можна

констатувати спрямованість її системно-структурних утворень (однорідних і

диверсифікованих правових інститутів) на ефективне функціонування мереж

електронних комунікацій та надання послуг електронних комунікацій. Такі

правові інститути функціонують в єдиних регулятивних рамках і націлені на

спільну мету – модернізацію правового механізму надання послуг електронних

комунікацій належного та достатнього асортименту, обсягу та якості, створення

умов для функціонування відкритого та прозорого ринку в цій сфері. Це

створить умови для збільшення можливості взаємозв’язку мереж електронних

комунікацій, розвитку конкуренції, гарантування державної безпеки та

виконання міжнародних зобов’язань.

Галузева правова природа права електронних комунікацій на сучасному

етапі пов’язана з проблематикою публічного управління, правового становища

національного регулятивного органу, публічно-правового забезпечення прав і

законних інтересів користувачів мереж електронних комунікацій та споживачів

послуг електронних комунікацій. Описані загальні характеристики права

електронних комунікацій дають змогу встановити його місце в системі права

України. Принагідно без розуміння чіткого й однозначного місця права

електронних комунікацій в системі права не можна належним чином

реалізовувати процедури його систематизації на основі первинного та

вторинного права Європейського Союзу.

Так, право електронних комунікацій необхідно сприймати крізь призму

діяльності публічної адміністрації та повноважності користувачів мереж

електронних комунікацій, споживачів і постачальників послуг електронних

комунікацій. В антропологічному вимірі йдеться про персоноцентризм у межах
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концепції макроісторичного правового процесу, що розкриває всі грані права в

усі часи [415, c. 13–17, 25–35]. Для України такий часовий проміжок потрібно

визначати з часів її незалежності. По-перше, до цього цифровізація ще не була

встановлена як пріоритетний напрям розвитку, а інформатизація мала лише

фрагментарний характер. По-друге, у системно-структурному вимірі в цей

період якраз і сформувався персоноцентризм у реалізації прав, свобод та

інтересів людини. У цьому контексті слушною видається позиція Р. Сакко,

згідно з якою сучасна тенденція макроісторичного правового процесу

спрямована в бік розширення правового простору кожної окремої людини за

рахунок звуження її внеску в загальносоціальний правовий простір [415, c. 210–

223]. У зв’язку з цим при встановленні місця права електронних комунікацій в

системі права орієнтуватися потрібно на його суб’єктний вимір та

антропоцентричні засади, пов’язані із задоволенням основоположних прав на

основі використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Звідси з урахуванням предмета правового регулювання як

основоположного критерію структуризації та систематизації правових норм, а

також прагматичного, телеологічного та аксіологічного аспектів оптимальним

буде розуміння права електронних комунікацій як складового елементу

Особливого адміністративного права. Із цього приводу необхідно орієнтуватися

на запропонований Р.С. Мельником критерій стосовно обов’язків (функцій)

публічної адміністрації, порядок реалізації кожної з яких, а відтак регулювання

відносин, що будуть виникати у цій сфері між публічною адміністрацією та

приватними особами всередині публічної адміністрації, а також між останньою

та іншими юридичними особами публічного права, має здійснюватися за

рахунок окремої підгалузі Особливого адміністративного права

[126, c. 333, 356]. До того ж, із урахуванням прагматичного критерію предмет

права електронних комунікацій узгоджується з антропоцентрично забарвленим

предметом адміністративного права в частині ефективного та якісного надання

послуг електронних комунікацій, забезпечення безперешкодного доступу до

ринку електронних комунікацій у межах уніфікованого правового поля. У
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телеологічному сенсі публічний інтерес, який пронизує інститути права

електронних комунікацій, дає змогу встановити їх приналежність до системно-

структурних елементів Особливого адміністративного права в межах права

електронних комунікацій. Аксіологічне забарвлення права електронних

комунікацій при цьому характеризує його нелінійний характер, що спирається

на сервісно орієнтований вимір системи адміністративного права.

Вказаний проміжний висновок відповідає антропоцентризму

адміністративного права. Це пов’язано з новітньою доктриною про предмет

адміністративного права, у межах якої можна виділяти трансформаційний та

перетворювальний (модифікаційний) напрями [25, с. 157]. Згідно з

трансформаційним напрямом можна вести мову про приналежність публічно-

правових відносин у сфері електронних комунікацій до зовнішньо орієнтованої

діяльності уповноважених суб’єктів, пов’язаної з реалізацією політичних

рішень, впровадженням на практиці положень Конституції та законів України,

що може здійснюватися як у примусовому, так і позапримусовому (публічно-

сервісному) порядку, правовою основою якої є норми адміністративного права

[125, с. 13]. Тут йдеться про виокремлення управлінських відносин як таких, що

мають примусовий та позапримусовий характер. Що ж до перетворювального

(модифікаційного) напряму, то Є.В. Курінний вважає, що за результатами зміни

парадигми адміністративного права України проявляється тривимірний

характер соціальних координат «людина», «суспільство», «держава» через

перетворення людиноцентризму в соціоцентризм, який постає як тріумвірат

кореспондуючих ієрархічно побудованих соціальних пріоритетів

(модифікований прояв людиноцентризму в межах новітніх реалій українського

публічного права) [109, с. 8–9]. Звідси випливає, що складна дихотомія

публічно-правових відносин при використанні електронних комунікацій в

тріумвіраті координат – «людина», «суспільство», «держава» може бути

належним чином упорядкована та регламентована в межах адміністративного

права через предметно-об’єктні, суб’єктні та змістовні характеристики.
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У цьому плані необхідно також орієнтуватися на концепцію суспільного

договору українського народу, відображеного в ст. ст. 31, 32, 34 Конституції

України [98]. Так, дух конституційних положень щодо прав на інформацію та

на приватність встановлює спрямованість суспільного договору та легальні

межі використання електронних комунікацій, базисні регулятивні рамки

діяльності суб’єктів ринку електронних комунікацій як такі, що мають

адміністративно-правову природу. На основі вказаної регулятивної рамки

відбувається інституціоналізація права електронних комунікацій як галузі

Особливого адміністративного права. У цьому плані доцільно зважати на

публічно-правове ядро права електронних комунікацій в рамках предметної

спрямованості адміністративного права, що, як пояснює Р.С. Мельник,

пов’язана з регламентацією взаємодії між державою, уособленою насамперед

публічною адміністрацією, і суб’єктами приватного права [126, c. 332].

Зумовлюючим чинником при цьому виступають писані та неписані норми

адміністративного права як найбільш стійке утворення, базовий елемент

системи адміністративного права [126, c. 9]. Відповідно, у подальшому в разі

потреби необхідно вести мову про те, що відносини у сфері електронних

комунікацій регулюються особливими нормами адміністративного права.

Звідси надалі будуть застосовуватися як синонімічні словосполучення

«адміністративно-правове регулювання» або «норми права електронних

комунікацій».

Таким чином, у якості загального висновку потрібно орієнтуватися на те,

що використання електронних комунікацій як нового інструменту забезпечення

становлення й розвитку електронної держави призвело до інституціоналізації

права електронних комунікацій. Ця галузь права відзначається складною

дихотомією, значною деталізацією її «анатомії» та антропологічним виміром у

ракурсі антропо- та соціоцентризму. Основні риси публічно-правового ядра

права електронних комунікацій свідчать про доцільність його віднесення до

Особливого адміністративного права.
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1.2 Передумови та значення систематизації права електронних

комунікацій

Наразі засади діяльності публічної адміністрації та суб’єктів ринку

електронних комунікацій в Україні є застарілими, не відповідають вимогам

часу та євроінтеграційним процесам. При цьому потрібно враховувати, що

після ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами

наша країна визнала спрямованість державної політики, у тому числі щодо

реформування сфери електронних комунікацій, на європейські стандарти

діяльності на ринку електронних комунікацій. Вкрай потрібна на сучасному

етапі систематизація права електронних комунікацій пов’язана з

проблематикою публічного управління; правового становища національних

регулятивних органів; адміністративно-правового забезпечення прав і законних

інтересів користувачів мереж електронних комунікацій та споживачів послуг

електронних комунікацій [31, c. 308].

По суті, передумови систематизації права електронних комунікацій

мають у своїй основі загальні для України внутрішні та зовнішні проблеми,

пов’язані із впровадженням на практиці положень нормативних актів у сфері

електронного урядування, а також відсутністю достатнього фінансування

[25, с. 148]. Необхідно зауважити, що для України такі передумови

систематизації права електронних комунікацій мають «двошаровий» характер

[31, c. 308]. Фундаментом є необхідність створення уніфікованих умов

функціонування ринку електронних комунікацій з урахуванням соціально-

економічних стандартів надання послуг електронних комунікацій та

взаємоз’єднання мереж електронних комунікацій, які узгоджуватимуться з

європейськими стандартами. Поточний рівень систематизації вказаної сфери

повинен орієнтуватися на правові рамки, закладені наднаціональним

європейським правом. Орієнтирами успішності здійснюваної систематизації

права електронних комунікацій повинна стати вдала практика закордонних
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країн. У цьому плані потрібно враховувати загальнотеоретичні доктринальні

постулати, згідно з якими тільки систематизоване законодавство дає змогу

досягти відповідного рівня правової культури та правосвідомості. Це пов’язано

з тим, що зазначені категорії прямо залежать від рівня впорядкованості

законодавства. Тому йдеться про необхідність удосконалення існуючого

масиву нормативних актів шляхом їх науково обґрунтованого опрацювання з

урахуванням об’єктивних потреб суспільного життя [259, с. 108]. По суті, це

означає, що передумови систематизації права електронних комунікацій

базуються на всьому комплексі детермінантів культурного шару українського

народу та соціальної матерії. Наведені категорії в подальшому справляють

вплив на правову матерію, а через неї на сферу ідеального субстрату –

свідомість людини та її правосвідомість зокрема.

В історіографічному сенсі передумови систематизації права електронних

комунікацій уособлюють «народний дух», у межах якого формуються умови

функціонування ринку електронних комунікацій. Український народ як

відокремлений субстрат макрокосму, представленого ринком електронних

комунікацій, має власну соціокультурну специфіку, практичний досвід

діяльності у сфері електронних комунікацій, що формується на основі

ментальності українського соціуму [35, c. 117–118]. Отже, правова база щодо

функціонування ринку електронних комунікацій повинна бути адаптована до

духу української нації з урахуванням відповідних особливостей форм держави

й культури, артикульованих ще з часів формування в Київській Русі звичаєвого

права як історично першої форми існування правових норм, що відображала

менталітет українського народу та тенденції розвитку неписаного права,

творцем якого був сам народ, його творчий геній, який застосовує їх до життя

та надає визначену силу й авторитет [111, c. 42]. У фундаментальних

характеристиках передумов систематизації права електронних комунікацій

втілюється розум поколінь, результат колективної діяльності українського

соціуму. Водночас необхідно усвідомлювати, що інноваційний аспект

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в житті української
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нації обумовлює дещо скорочений темпоральний спектр інституціоналізації

«народного духу» у сфері електронних комунікацій [35, c. 117–118].

На основі сформульованої вище тези для аналізу передумов

систематизації права електронних комунікацій доцільно спиратися на

напрацювання історичної школи права. Це пов’язано з тим, що застосування

порівняльно-історичного методу допоможе визначити вектор поточних

передумов систематизації права електронних комунікацій. Як пояснює

Н.Е. Асламов, це дасть змогу застосовувати конкретні історичні відомості щодо

особливостей функціонування ринку електронних комунікацій та ролі

публічної адміністрації в забезпеченні доступу на цей ринок, а також

«рафінувати» ці категорії, поступово абстрагуючись від окремих деталей

юридичної практики [16]. При цьому вкрай важливо право електронних

комунікацій при його реформуванні, зокрема систематизації, сприймати як

окрему галузь у межах адміністративного права. Це юридичне утворення

необхідно розглядати через континуум становлення та розвитку електронних

комунікацій, а не «дискретну» величину, яка показує суто фрагментарні зміни

регулятивних рамок у сфері електронних комунікацій (історіософський вимір).

Зокрема, якщо абстрагуватися від становлення та розвитку інформаційно-

правової бази в Україні, необхідно зауважити, що двома ключовими віхами

створення регулятивних рамок і первинної систематизації права електронних

комунікацій потрібно вважати прийняття Законів України «Про зв’язок» [203] і

«Про телекомунікації» [225]. Перший із цих законодавчих актів сформував

підґрунтя для переведення регуляторів галузі електронних комунікацій з

позаправової сфери до правових основ: загальні засади діяльності, порядок

управління, включаючи діяльність із ліцензування, функціонування мереж

електрозв’язку, окремі аспекти користування радіочастотним ресурсом

(використання радіочастот, радіоелектронних засобів), надання послуг

електрозв’язку, захист інтересів держави та прав споживачів, охорону таємниці

інформації та об’єктів зв’язку, деліктологічні характеристики, співпрацю на

міжнародному рівні.
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У другому законодавчому акті вже було систематизовано окремі реперні

точки права електронних комунікацій: розширені загальні засади діяльності

(посилено акцент на принципах), здійснення державного управління та

регулювання, взаємодія публічної адміністрації та приватних суб’єктів на

ринку електронних комунікацій, деталізація правового статусу операторів,

провайдерів і споживачів відповідних послуг, створення регулятивних рамок

для доступу до ринку електронних комунікацій з конкретизацією процедури

ліцензування, гарантування безпеки електронних комунікацій, охорона

таємниці інформації, використання номерного та радіочастотного ресурсів,

функціонування, у тому числі взаємоз’єднання, мереж і застосування технічних

засобів, конкретизація сервісної складової щодо надання послуг електронних

комунікацій, визначення основ фінансово-правового забезпечення діяльності на

вказаному ринку шляхом регламентації тарифів і розрахунків, співпраця на

міжнародному рівні.

Важливе значення має позачасовий характер справедливості як

фундаментального принципу систематизації права електронних комунікацій.

Слушною в цьому сенсі є позиція С.В. Ромашкіна з приводу того, що

справедливість поширюється на все людство з огляду на загальну спорідненість

його представників, що ззовні виявляється через таку форму, як договір

[255, c. 101]. Для права електронних комунікацій такий договір матиме

публічне забарвлення та відображатиме волю й інтереси публічної

адміністрації, суб’єктів приватного права як суб’єктів ринку електронних

комунікацій. На цій підставі стає можливим органічний розвиток права

електронних комунікацій, що орієнтується на реперні точки попередньої

правової бази та враховує новітні тенденції ринку електронних комунікацій, які

випливають із використання здобутків науково-технічного прогресу в цій

сфері.

По суті, у третій хвилі систематизації права електронних комунікацій в

Україні, зумовленої прийняттям Директив Нової Регуляторної Структури,

потрібно орієнтуватися на правові норми, які пройшли перевірку часом і
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відповідають реаліям розвитку ринку електронних комунікацій, передовим

підходам щодо застосування інноваційних технологій у діяльності публічної

адміністрації та суб’єктів приватного права у названій сфері. Тобто, при

оновленні регулятивних рамок щодо електронних комунікацій необхідно

виходити з реперних точок попередньої правової бази, які відповідають

національним традиціям функціонування ринку електронних комунікацій, і

враховувати тенденції розвитку інформаційного суспільства. При цьому в

історіографічному сенсі для українського права електронних комунікацій

особливою цінністю є збереження ключової ролі публічної адміністрації в особі

національного регулятивного органу та інших уповноважених державних

органів за напрямом здійснення публічного управління сектором електронних

комунікацій.

Важливою віхою передумов поточного рівня систематизації права

електронних комунікацій є спрямованість європейської практики та її

узгодження з позицією суб’єктів ринку електронних комунікацій (насамперед

постачальників і споживачів послуг електронних комунікацій). Зокрема,

здійснення систематизації права електронних комунікацій на теренах

Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки свого піку набуло в

2000-х рр. після прийняття нових Директив Європейського Союзу в цій сфері та

закону в Сполучених Штатах Америки про електронні петиції, охорону

приватності. Цей процес був зумовлений формуванням інформаційного

суспільства у світі та здійсненням підтримки цього процесу з боку політичного

керівництва держав (наприклад, прийняття Окінавської Хартії глобального

інформаційного суспільства) [145]. Зважаючи на наведену тезу, квінтесенцією

передумов систематизації права електронних комунікацій має бути ідея

досягнення максимальної правової визначеності нормативно-правової бази

щодо впорядкування процесу публічного управління та саморегуляції ринку

електронних комунікацій.

Не менш важливо, щоб згідно з Декларацією принципів «Побудова

інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті» (далі –
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Декларація) третя хвиля систематизації права електронних комунікацій

враховувала функціонування ринку електронних комунікацій як складової

інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого для

всіх і спрямованого на розвиток потенціалу [63]. Вказана хвиля має

кореспондувати аналогічній дефініції за Законом України «Про Основні засади

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [215]

(далі – Закон). Об’єктом такого інформаційного суспільства за Декларацією та

Законом є інформація і знання. Натомість суб’єктами в Декларації вказано

таких осіб [63]: «кожен» (люди – громадяни, особи без громадянства), окремі

особи (очевидно, маються на увазі як фізичні, так і юридичні особи, держава в

особі уповноважених органів), громади та народи. Закон визначає серед

суб’єктів лише «кожного» у межах України як держави (людину –

громадянина, особу без громадянства) і суспільство [215]. Відтак, при

узгодженні щаблів передумов третьої хвилі систематизації права електронних

комунікацій в Україні потрібно виходити з модернізації інституціонального

виміру діяльності суб’єктів ринку електронних комунікацій.

Важливим аспектом також є оновлення змістовних характеристик

діяльності на ринку електронних комунікацій. Так, змістом відносин за

Декларацією є створення інформації та знань, доступ до них, користування й

обмін ними [63]. Декларація також визначає межі реалізації цих повноважень:

«на підставі цілей та принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй та з

додержанням в повному обсязі та підтриманням Загальної декларації прав

людини» [63]. Відповідно до Закону зміст відносин сформульовано через

категорії створення і накопичування інформації та знань, вільного доступу до

них, користування й обміну ними [215]. Загалом же зміст таких відносин

доцільно розглядати крізь призму категорії інформаційного суспільства. Із

використанням цієї умовно визначеної категорії розкривається рівень

комунікації людей із застосуванням новітніх технологій створення, передачі,

отримання, зберігання інформації [25, с. 5].
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Необхідно зазначити, що спірним залишається зміст повноваження

накопичування та її місце в системі інших компетенцій суб’єктів

інформаційного суспільства. Причому метою першого порядку систематизації

права електронних комунікацій у цьому контексті згідно з Декларацією

повинна стати реалізація свого потенціалу окремими особами (як фізичними,

так і юридичними), які є суб’єктами ринку електронних комунікацій. Натомість

відповідною метою другого порядку повинно виступати сприяння сталому

розвитку. Безумовно, більш доречним було б вести мову про процес розвитку

дискретного та прогресивного/регресивного характеру. Глобальною же метою

необхідно сприймати підвищення якості життя [33, с. 28]. До речі, Закон у

цьому сенсі наразі менш виважено підходить до цього телеологічного

параметру з огляду на недоліки у визначенні суб’єктного складу

інформаційного суспільства. По суті, реалізація потенціалу людиною, її

особистий розвиток є метою першого порядку. Сприяння суспільному

розвиткові є метою другого порядку. Підвищення якості життя є глобальною

метою.

На основі викладеного чітко простежується засадничий вплив

технологічних інновацій на процес систематизації права електронних

комунікацій. При характеристиці цієї передумови систематизації права

електронних комунікацій можна вести мову про конфліктологічну взаємодію

цінностей інформаційного та традиційного суспільств у контексті здійснення

науково-технічного прогресу. Цінності традиційного суспільства в Україні

більше пов’язані з результатом діяльності суб’єктів ринку електронних

комунікацій (товарною формою). У цьому сенсі доцільно враховувати

трансцендентальний вимір функціонування ринку електронних комунікацій.

Названа категорія є істотною для організації структур спілкування та

належного публічного управління сферою електронних комунікацій. По суті,

відбувається віртуалізація сучасного суспільства, пов’язана з можливістю

застосування для його опису характеристик віртуального світу. Ці процеси

впливають на механізм узгодження транс’європейської правової бази з
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національними традиціями (реперними точками) права електронних

комунікацій. З-поміж характеристик віртуального світу, які впливають на

процес такої систематизації, Д. Іванов слушно виділяє умовність параметрів

(штучні та змінні об’єкти); нематеріальність дії (зображений об’єкт відтворює

просторово-часові характеристики поведінки речовинного об’єкта);

ефемерність (свобода входу/виходу забезпечує можливість переривання та

відновлення існування) [79, с. 373].

Вказаний парадокс взаємодії цінностей інформаційного та традиційного

суспільств у межах реалізації передумов систематизації права електронних

комунікацій можна проілюструвати за допомогою категорії симуляції,

запровадженої Ж. Бодрійяром, на підставі якої знак-образ і референт-реальність

стають невіддільними один від одного в межах чотирьох послідовних фаз

відношення між знаками та реальністю: образ є віддзеркаленням справжньої

реальності; він маскує та перекручує справжню реальність; він маскує

відсутність справжньої реальності; він не має жодного зв’язку з будь-якою

реальністю [343]. Сучасна третя хвиля систематизації права електронних

комунікацій виступає як час переходу до відношення третього та четвертого

порядків. Наразі починає проявлятися симуляція реальності. Натомість

соціальні інститути (ринок електронних комунікацій, публічна адміністрація

тощо) перестають бути суто соціальною реальністю та набувають віртуальних

рис.

Причому перехід від інформатизації до цифровізації діяльності на ринку

електронних комунікацій повинен базуватися на взаємопов’язаних

організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-

технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для

задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі

створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та

інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної

обчислювальної та комунікаційної техніки (у якості процесу за ст. 1 Закону

України «Про Національну програму інформатизації» [212]; за розділом 1
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Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»

[205]). По суті, під час такої цифровізації сучасного суспільства в Україні на

ринку електронних комунікацій починає діяти комплекс організаційних,

правових, економічних, політичних, виробничих та інших процесів, пов’язаних

зі створенням, впровадженням, застосуванням і розвитком електронних

комунікацій для задоволення інформаційних потреб, публічного інтересу

держави, суспільства, конкретних користувачів мереж електронних

комунікацій та споживачів послуг електронних комунікацій.

До того ж, необхідно враховувати істотний потенціал електронізації як

вагомого чинника систематизації права електронних комунікацій. Це пов’язано

передусім із новітніми технологіями, такими як квантовий зв’язок, Li-Fi, що

можуть кардинально оновити стандарти інтеракцій між суб’єктами ринку

електронних комунікацій. Сучасна хвиля систематизації права електронних

комунікацій виступає як час переходу до відношення порядків, коли починає

проявлятися симуляція реальності. Соціальні інститути (ринок електронних

комунікацій, публічна адміністрація тощо) перестають бути суто соціальною

реальністю та набувають віртуальних рис, трансформуючись в образи-

симулякри. Вони доповнюють реальність макрокосму, представленого ринком

електронних комунікацій в національному та наднаціональному вимірі.

Так, квантовий зв’язок може використовуватися в криптографії, у

супутниковому зв’язку та розташованих на Землі станціях для забезпечення

високошвидкісного спілкування [388, c. 965–966]. Ще більшим для модернізації

електронних комунікацій є потенціал технології Li-Fi. Вона дає змогу

забезпечувати обіг інформації в рамках світлового дня, під водною поверхнею

та в межах повітряного сполучення, у тому числі для гарантування більш

точної та швидкої навігації [394, c. 1690–1691]. Використання цих технологій

може вирішити проблему нестачі радіочастотного ресурсу, підвищення

інформаційної безпеки, повсюдного розміщення терміналів для вільного та

швидкого доступу до інформації.
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З метою оптимізації діяльності на ринку електронних комунікацій та

публічного управління цією сферою, як слушно вказує Я.А. Бикова, необхідно

віднайти оптимальне «співвідношення між «постійним», «загальним» і

«змінним», «релятивним» моментами у праві» [41, c. 97]. Тобто, доцільно

узгодити універсальні регулятивні рамки для права електронних комунікацій та

його конкретні інститути з поточним рівнем передумов відповідної

систематизації. Принагідно важливо враховувати особливості попереднього,

поточного та потенційного соціально-економічного рівня розвитку

українського суспільства, практику здійснення публічного управління на

кожному конкретному історичному етапі. Тим не менше, основою при цьому

повинен виступати телеологічний вимір систематизації права електронних

комунікацій. Так, на основі класичної та модернізованої концепції історичної

школи права під час визначення впливу передумов систематизації права

електронних комунікацій на процес цієї діяльності потрібно брати до уваги

мету з урахуванням засобів її реалізації [80] і причини [87, с. 385]. Ці категорії

справляють вплив на онтологічний вимір права електронних комунікацій та

допомагають розв’язати соціологічне завдання щодо визначення

фундаментальних постулатів формування й розвитку вказаного правового

утворення. На їх основі можна вести мову про складний, багаторівневий та

цілісний характер права електронних комунікацій в Україні із зумовленими

національною специфікою закономірностями, механізм систематизації якого

лежить в одній площині та спирається на цілу низку соціальних феноменів,

таких як політика, економіка, культура тощо.

На переконання О.А. Баранова, при цьому систематизація забезпечує

інституціоналізацію системних передумов розвитку права з урахуванням

функціональної спрямованості відповідних однорідних груп суспільних

відносин і самостійності та автономності кореспондуючих юридичних норм

[20, c. 200, 203]. Звідси випливає можливість виділення аксіологічних рис

відповідної систематизації. У цьому сенсі, на думку Н.М. Пархоменко,

доцільно орієнтуватися на забезпечення ефективності процедури
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систематизації [149, c. 341]. У разі дотримання цього критерію євроінтеграція

за напрямом приведення права електронних комунікацій в Україні згідно з

транс’європейськими стандартами здійснюватиметься на засадах взаємної

відповідності систем права, введення уніфікованих еталонів сервісної

спрямованості, а також дасть змогу оновлювати регулятивні рамки у відповідь

на запити з боку суб’єктів ринку електронних комунікацій.

Звідси прийнятною видається позиція О.В. Лаби, на підставі якої

значення систематизації права передбачає не просто введення модернізованої

правової бази, а й формування підвалин і векторів реформування на

національному рівні; виконання Україною взятих на себе міжнародних

зобов’язань; посилення конкурентоспроможності; демократизацію соціальних

перетворень в аспекті становлення та розвитку фундаментальних віх діяльності

суб’єктів приватного права з урахуванням кореспондуючої європейської

практики [110, с. 18]. Відтак, гарантування взаємної відповідності

національного та транс’європейського права електронних комунікацій

допоможе прозоро й ефективно здійснювати публічне управління в частині

вільного та безперешкодного надання послуг електронних комунікацій.

При цьому введення уніфікованих еталонів сервісної спрямованості

забезпечуватиме однаковий рівень охорони та захисту прав і законних інтересів

на ринку електронних комунікацій з урахуванням національної специфіки щодо

кількісних варіацій надання послуг електронних комунікацій. Тобто,

залишатиметься простір для або наслідування загальноєвропейських підходів,

або до введення особливих національних стандартів публічного управління у

сфері електронних комунікацій, функціонування суб’єктів ринку електронних

комунікацій. Це означає, що при описуваній систематизації до уваги беруться

як фактори, що справляють вплив на формування уніфікованих еталонів, так і

чинники, які стосуються сервісно орієнтованого публічного управління,

встановлення гарантій захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав і

законних інтересів суб’єктів ринку електронних комунікацій. У такий спосіб
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вирішуватимуться суперечності та колізії між нормами права електронних

комунікацій.

Остання теза є вкрай важливою, оскільки на рівні правозастосовної

практики потрібно чітко орієнтуватися в тому, положення якого нормативного

акта підлягають застосуванню щодо поведінки на ринку електронних

комунікацій, включаючи управлінську складову. Насамперед це потрібно у

випадках, коли існують два акти для регулювання одних і тих же відносин. При

цьому можуть бути колізії, тобто обумовлені системою об’єктивних і

суб’єктивних причин формальні чи матеріальні суперечності (відмінності,

розбіжності) між двома або більше приписами нормативних актів щодо

електронних комунікацій, які регламентують одні й ті ж суспільні відносини та

не підлягають одночасному застосуванню. Такі колізії можуть виникати

зважаючи на те, що у сфері електронних комунікацій діють два галузеві

суб’єкти публічної адміністрації, які не підпорядковані один одному:

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а

також національний регулятивний орган. До того ж, Верховна Рада України,

Кабінет Міністрів України також виконують значну частину нормотворчих

функцій у цьому напрямі правового регулювання. Принагідно на практиці не

виключена можливість видання цими суб’єктами нормативних актів із

приписами, які по-різному регламентують одні й ті же відносини.

Описані колізії-конфлікти здійснюють негативний, шкідливий вплив на

правову реальність. Із позицій системи права та законодавства вони є

внутрішньогалузевими. За особливостями норм, які «конфліктують», це можуть

бути темпоральні, просторові та змістовні колізії. Звідси постає необхідність

розв’язання суперечностей, усунення колізій та проведення відповідної

систематизації права електронних комунікацій. Потрібно зауважити, що на

уникнення таких колізій частково спрямований механізм, передбачений

Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств

та інших органів виконавчої влади, за яким відмовляється у реєстрації актів, які

суперечать іншим [195] (п. 13).
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У доктрині закордонних країн існує пропозиція щодо розв’язання

подібних ситуацій на підставі «уявного наміру законодавця» в аспекті

з’ясування його інтенцій при прийнятті норми з використанням історичного

методу тлумачення [365]. Пріоритет має акт органу, спеціально

уповноваженого на регулювання конкретних суспільних відносин на рівні

норм, що закріплюють компетенцію відповідних правотворчих органів

[24, c. 8]. Комісією ООН з міжнародного права було вказано, що це залежить

від контексту [413, c. 287]. Така позиція, очевидно, базується на діалектичному

підході щодо застосування правил вирішення колізій в конкретних історичних

умовах місця та часу. Тому з метою уникнення подібних колізій бажано

видавати спільні акти вказаних вище суб’єктів публічної адміністрації в межах

правових рамок європейського права електронних комунікацій.

При цьому між змістовним і темпоральним принципами подолання

колізій немає заздалегідь визначеної ієрархії. У такому випадку наявний

горизонтальний ефект колізійних норм, який може бути «прямим» і

«непрямим» (справа «Lüth de la Cour constitutionnelle fédérale allemande»)

[407, c. 361–369.]. Пріоритетним у цьому разі є застосування категорій

недискримінаційності та рівності, коли розв’язання ситуації полягає в

знаходженні «рівноваги» між правами у світлі конкретних обставин [344].

Відповідна теза підтверджується в практиці Європейського суду з прав людини

(далі – ЄСПЛ), рішення якого на підставі ст. 17 Закону України «Про

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав

людини» є джерелами права [170]. По суті, під час систематизації права

електронних комунікацій втілюється позиція про пріоритет норми з найбільш

сприятливим для особи регулюванням. Наприклад, у справі «Щокін проти

України» йдеться про вимогу щодо застосування підходу, який був би найбільш

сприятливим [277] (п. 57).

Отже, при систематизації права електронних комунікацій істотне

значення має ліквідація колізій правових норм (повне зняття колізії шляхом

внесення змін до нормативних актів) або вирішення колізій (вибір однієї з норм
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для застосування в конкретних умовах місця та часу за діалектичними

принципами, традиційними правилами lex specialis, lex posterior). Так,

необхідно застосовувати пріоритет норми з найбільш сприятливим для особи

тлумаченням, а також категорії недискримінаційності та рівності. Розв’язання

колізійної ситуації полягає в знаходженні «рівноваги» між правами в

конкретному контексті на підставі «уявного наміру законодавця» при прийнятті

норми з використанням історичного методу тлумачення. У такій діяльності із

систематизації права електронних комунікацій потрібно виходити з пріоритету

та значимості прав і законних інтересів публічної адміністрації та суб’єктів

приватного права як суб’єктів ринку електронних комунікацій. Легальною

основою для останнього виступає ст. 3 Конституції України [98].

У ракурсі викладеного варто наголосити на тому, що значення

систематизації права електронних комунікацій повинно передусім бути

пов’язаним із тими здобутками, які можуть отримати суб’єкти ринку

електронних комунікацій в Україні: підвищення конкурентоспроможності

постачальників послуг електронних комунікацій, посилення зв’язків між

учасниками європейського та українського ринку електронних комунікацій;

оптимізація трансферу технологій, підвищення інноваційного потенціалу

України. На тактичному рівні ці аксіологічні параметри дають змогу:

– зменшити операційні витрати національних осіб приватного права, які є

суб’єктами права електронних комунікацій;

– розробити шляхи формування стратегічних альянсів між

постачальниками послуг електронних комунікацій (на основі синергії

відповідні суб’єкти ринку електронних комунікацій матимуть можливість

зменшити витрати та посилити прибутки, у тому числі впливаючи на вартість

послуг електронних комунікацій);

– надавати більш доступні послуги електронних комунікацій

розширеного асортименту, а споживачам цих послуг впливати на суб’єктів

публічної адміністрації та постачальників послуг;
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– гарантувати право на приватність для користувачів мереж і споживачів

послуг електронних комунікацій.

Звідси необхідно зазначити, що аксіологічний вимір систематизації права

електронних комунікацій стосується створення нормативних основ

функціонування ринку електронних комунікацій на основі узгодження

публічного інтересу публічної адміністрації та приватних суб’єктів як суб’єктів

ринку електронних комунікацій. Прийнятною в цьому плані видається

інтерпретація Гайдеггерівського розуміння цінності зі сутністю в бутті,

трактування якого мало б соціальний параметр [282, c. 88]. Важливим

чинником, який відображає значення систематизації права електронних

комунікацій, відповідно, є об’єктно-суб’єктивні риси останнього. Це пов’язано

з тим, що на галузеву приналежність цього правового утворення значною

мірою впливає публічний інтерес суб’єктів ринку електронних комунікацій

(ціннісне ядро право електронних комунікацій).

Актуалізація антропоцентричного характеру передумов систематизації

права електронних комунікацій виходить на глибинні аксіологічні аспекти

ринку електронних комунікацій як юридичної категорії онтологічної

спрямованості. Природа ж таких цінностей має «інтерсуб’єктивний характер»

[307, с. 40–53]. Це допомагає враховувати під час систематизації права

електронних комунікацій як типізоване сприйняття цінностей суспільством, так

і глибоко індивідуальне ціннісне відношення до електронних комунікацій з

боку національного регулятивного органу й учасників ринку. Відтак,

аксіосфера права електронних комунікацій базується на інтерсуб’єктивізмі.

Останній дає змогу як ефективно реалізовувати публічне управління вказаною

сферою, так і здійснювати самоорганізацію з урахуванням засад

суб’єктоцентризму. Тобто, при систематизації права електронних комунікацій

потрібно виходити з того, що оновлені регулятивні рамки повинні бути

результатом домовленостей між публічною адміністрацією, власниками мереж

чи постачальниками послуг електронних комунікацій та споживачами цих
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послуг чи користувачами мереж (інтерсуб’єктний конвенціональний характер

систематизації).

Зважаючи на сформульовані вище положення, значення систематизації

права електронних комунікацій засноване на аксіологічно-нормативних

характеристиках праворозуміння, втілених у трансляції права в

історіографічному контексті за допомогою правової ментальності, традицій,

правових інститутів, що допомагає прослідкувати його історичну

відокремленість і моральне підґрунтя [58, c. 48]. При цьому аксіосфера права

електронних комунікацій через публічний інтерес, який мають на меті усі його

суб’єкти, відображає їхнє суб’єктивне ставлення до електронних комунікацій

на основі структурно-онтологічних засад. Вказана аксіосфера права

електронних комунікацій є внутрішньо різнобічною, але системно

впорядкована. Ключовими її категоріями під час систематизації права

електронних комунікацій є «необхідність», «нормативність», «корисність».

Описана аксіосфера права електронних комунікацій при здійсненні

систематизації набуває соцієтального характеру. Це означає, що право

електронних комунікацій постає як соціальна система, де на підставі

комунікативних зв’язків діють інші соціальні системи як окремі структурні

рівні [117, с. 83]. Систематизації підлягає саме право електронних комунікацій

як соціальна система найвищого рівня. Остання одночасно може вступати у

взаємодію з іншими однорівневими соціальними системами. Натомість

соціальні системи нижчого порядку, які входять до її складу, формують

підґрунтя для її упорядкування.

Враховуючи викладене, потрібно вказати, що через норми права

електронних комунікацій та взаємодію його суб’єктів формується

правопорядок у межах ринку електронних комунікацій. Безумовно, значення

систематизації цього правового утворення стосується необхідності переходу від

позаправової практики саморегуляції діяльності на ринку електронних

комунікацій в нормативно регламентовану площину. Кореспондуючими

обмежувальними чинниками, як слушно зауважує Н.Б. Арабаджи, є межа
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приватного життя, громадянського суспільства та ціннісно-нормативна основа

правопорядку [14, c. 258]. Цілком очевидно, що в межах приватного життя, де

особа використовує електронні комунікації, дозволяється будь-яка не

заборонена законом поведінка, а регулятивний вплив права електронних

комунікацій є мінімальним. Аутопойезисний характер права електронних

комунікацій як системи зумовлює лише частковий регулятивний вплив на

застосування електронних комунікацій у межах громадянського суспільства в

цілому. Так, у громадянському суспільстві, окрім регуляторів у вигляді норм

права електронних комунікацій, діють також інші соціальні регулятори

поведінки.

По суті, викладене означає, що передумови систематизації права

електронних комунікацій кореспондують із імплементацією вдалих підходів

права електронних комунікацій Європейського Союзу. Останні відповідають

українським соціально-економічним реаліям, правовим традиціям та основам

правотворчої техніки в аспекті уніфікації термінології; узгодження процедур

публічного управління, надання послуг електронних комунікацій; усунення

прогалин і колізій між нормами права електронних комунікацій; досягнення

правової визначеності в цій сфері. Відтак, вказані передумови зумовлені

публічним інтересом у частині досягнення юридичної визначеності норм права

електронних комунікацій, дотримання соціальної справедливості та

максимального спрощення умов діяльності на ринку електронних комунікацій.

Для цього потрібні прості та доступні правові норми, які відповідатимуть

стандартам наднаціонального європейського права. Значення ж систематизації

права електронних комунікацій безпосередньо базується на його аксіологічних

параметрах, що дають змогу представити це правове утворення як

аутопойезисну систему [31, c. 309].

Отже, на підставі викладеного можна стверджувати, що право

електронних комунікацій постає як аутпойезисна поліструктурна система. Так,

зазначене юридичне утворення встановлює структурні кордони, у межах яких

діяльність суб’єктів ринку електронних комунікацій підпадає під дію правових
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регуляторів. Зокрема, за критерієм норми права йдеться про адміністративне

право; правовідносин – про управлінський правопорядок; комунікаційних

структур – про правотворчий, правозастосовний та правореалізаційний

дискурси правопорядку у сфері електронних комунікацій. Структуруючим

елементом при цьому виступають власне електронні комунікації. До того ж,

варто враховувати той факт, що в процесі систематизації права електронних

комунікацій можна оптимізувати не тільки всі перераховані параметри, а й

забезпечити імпліцитність права електронних комунікацій. Тоді дія регуляторів

права електронних комунікацій буде помітна завжди, незважаючи на вступ

його суб’єктів у правовідносини, фонове функціонування електронних

комунікацій.

1.3 Систематизація права електронних комунікацій та її види

Зараз в Україні активно здійснюється цифровізація всіх сфер

життєдіяльності суспільства, під час якої застосовуються електронні

комунікації. При цьому суб’єкти ринку електронних комунікацій не мають

можливості реалізувати свої повноваження в повному обсязі через те, що

українське законодавство в цій сфері застаріле. Останнє також не відповідає

європейським стандартам, які було суттєво оновлено та підвищено після

прийняття Директив Нової Регуляторної Структури та подальших «точкових»

змін на наднаціональному та галузевому рівнях правового регулювання. До

того ж, не можна не помітити активне входження іноземних суб’єктів, які

будують власні мережі електронних комунікацій, на український ринок

електронних комунікацій. Це ще більшою мірою зумовлює доцільність

систематизації правового масиву за вказаним напрямом.

Одразу потрібно зробити акцент на тому, що на загальнотеоретичному

рівні класифікацію видів систематизації норм права проводять за такими

критеріями: за предметом, цілями, характером і формами, результатом
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діяльності, місцем останнього в системі законодавства [106, c. 31].

Запропоновані критерії, незважаючи на входження до їх складу

класифікаційної ознаки «за характером і формами», застосовують якраз для

виокремлення видів систематизації залежно від форм її проведення. Принагідно

систематизація права має багато різновидів, і не виправдано обмежуватися

лише однією з її видів. Набагато більш раціональним видається підхід щодо

виділення всіх можливих видів систематизації норм права електронних

комунікацій, а на їх підставі – обрання оптимального шляху її проведення.

У контексті здійснення систематизації права електронних комунікацій

потрібно вказати, що цілями в цій сфері є вдосконалення правового

регулювання та розробка норм права, які відповідатимуть регулятивному

каркасу наднаціонального права ЄС. До головних учасників такого процесу

потрібно відносини як представників влади в особі парламенту та уряду

(публічної влади вищого рівня), так і суб’єктів ринку електронних комунікацій.

Результат при цьому полягатиме у формуванні оновленої парадигми відносин у

сфері електронних комунікацій (на законодавчому та підзаконному рівнях).

Відповідно, вихідною тезою залишається визначення оптимальної форми

систематизації в цій сфері.

У ракурсі викладеного потрібно зазначити, що нерідко науковці обирають

статичний підхід щодо класифікації видів систематизації норм права. Зокрема,

С.В. Кодан за суб’єктною ознакою виділяє офіційну та неофіційну

систематизацію [80, c. 107–115]. Такий підхід відзначається статичними

рисами, пов’язаними з тим, що перелік суб’єктів, які проводять офіційну

систематизацію, зазвичай не змінюється, що зумовлено складністю

кардинального реформування системи вищих державних органів за короткий

проміжок часу. Разом із тим для права електронних комунікацій цей підхід не

видається прийнятним, оскільки не враховує в сутнісному вимірі необхідність

узгодження системи права в Україні з європейською наднаціональною

системою вторинного права. Безумовно, що в ідеальному варіанті суб’єкти, які

проводять офіційну та неофіційну систематизацію, повинні орієнтуватися на
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вказані вимоги. Зміст цього класифікаційного критерію має інше утилітарне

призначення – показати, які з результатів систематизації мають офіційний

характер, а які відображають неофіційні позиції. Остання теза має важливе

значення для інкорпорації як форми систематизації. Цей класифікаційний

критерій є актуальним при визначенні регулятивного масиву, що поширюється

на конкретні відносини; під час врегулювання спорів тощо. Очевидно, що для

реформування права електронних комунікацій як галузі цього критерію явно не

достатньо.

Що ж до сутнісних рис систематизації права електронних комунікацій, то

не викликає сумніву доцільність сприймати вказаний підхід крізь призму

практичних потреб, які висуваються перед суб’єктами правотворчості щодо

упорядкування чинної правової бази у сфері електронних комунікацій та її

узгодження з вимогами європейського права [23, c. 502]. У цьому сенсі

необхідно передусім усунути суперечності та колізії між діючими нормами

права електронних комунікацій на основі їх правильного тлумачення й

упорядкування. Телеологічний вимір такої діяльності стосується докорінного

оновлення правових рамок у врегулюванні відносин у сфері електронних

комунікацій. Відтак, для забезпечення єдності правового регулювання у сфері

електронних комунікацій потрібно звести разом окремі близькі за змістом

нормативні акти та усунути прогалини в праві.

Майже одностайно на загальнотеоретичному рівні дослідники за критерієм

форми проведення виокремлюють такі види систематизації, як інкорпорація,

кодифікація, консолідація, змішана форма (Звід законів) [105; 124; 146]. Іноді

до цих форм додають ще й облік як просту форму систематизації з метою

одержання достовірної інформації щодо нормативних актів, що полягає у

виданні, реєстрації нормативних актів або їх групуванні за предметними

блоками [59; 89, c. 107–115; 305, c. 50]. У цьому сенсі йдеться про динамічний

підхід до розуміння видів систематизації, обумовлений потребами приведення

конкретного правового утворення у відповідність до стандартів (потреб), які

висуваються при упорядкуванні правових норм у межах оновлених правових
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рамок. Водночас, виходячи зі змісту цього критерію, серед видів систематизації

за формами її проведення навряд чи доцільно виділяти облік і формування

Зводів законів. Перша з названих категорій взагалі стосується процедури

прийняття нормативних актів і подальшого їх обліку та зберігання (у будь-

якому випадку поняття інкорпорації поглинає таку діяльність). Друга категорія

відображає один із можливих результатів систематизації, який зазвичай

продукується під час кодифікації.

Зокрема, інкорпорація як одна з можливих видів систематизації норм права

електронних комунікацій полягає у формуванні та поєднанні нормативно-

правового масиву на основі зовнішньої обробки. У доктрині робиться акцент на

тому, що інкорпорація з’явилася як вид зовнішньої обробки чинного

регулятивного масиву за різноманітними критеріями шляхом об’єднання

(розташування в конкретному порядку) вже наявних нормативних актів у

збірники чи зібрання, створення їх системного розташування без зміни змісту

норм права, які містяться в них [260, с. 258; 325, с. 690–691]. Тобто,

інкорпорація постає як оптимізаційна форма систематизації, за якої

забезпечуються оптимальні параметри пошуку та доступність нормативних

актів. Здійснювати таку діяльність можуть як публічна адміністрація та інші

державні органи, так і суб’єкти приватного права.

Специфіка інкорпорації, як влучно зауважують О.В. Зайчук і

Н.М. Оніщенко, полягає в тому, що незмінним залишається зміст норм права,

розміщених у збірниках (зібраннях) (зміст нормативного регулювання), але цей

вид систематизації все одно не є механічним відтворенням змісту

регулятивного масиву в його первинній редакції [287, с. 405–406]. По суті,

змінюваною компонентою є форма викладу змісту нормативних актів, у тому

числі з урахуванням нових редакцій актів; змін і доповнень, відображених на

офіційному рівні; виключених норм права, які втратили свою юридичну силу.

При цьому повинні братися до уваги підтверджуючі обставини, а саме: офіційні

реквізити актів, на основі яких оновлюється форма викладу змісту нормативних

актів. Традиційно під час інкорпорації не відображаються регулятивні
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положення індивідуальної сфери дії, ненормативні приписи, дані про

підписантів актів, норми права тимчасового характеру, які вже не є чинними.

Важливо орієнтуватися на той факт, що інкорпорація не може

задовольнити мету систематизації галузі права, оскільки передбачає об’єднання

норм законодавчих і підзаконних актів у зібрання без внесення змістовних змін

до них. Оскільки, як пояснює В.О. Котюк, інкорпорація не передбачає розробку

нової чи зміну змісту чинної регулятивної бази, бо стосується впорядкування

офіційно виданих нормативних актів шляхом їх редакційного або технічного

опрацювання [103, с. 56; 143, с. 139]. З огляду на це, мета інкорпорації має суто

інформативний характер, забезпечуючи доступність для ознайомлення будь-

якою категорією осіб із актуальним «поточним» рівнем правового

регулювання. Тобто, в разі проведення інкорпорації права електронних

комунікацій всі заінтересовані суб’єкти матимуть можливість ознайомитися з

регулятивним масивом у цій сфері відповідно до чинної редакції правових норм

із усіма офіційними змінами та доповненнями.

Розташування масиву нормативних актів, які регламентують сферу

електронних комунікацій, при проведенні інкорпорації може бути

впорядкованим за хронологією, в алфавітному порядку, за предметно-

інституціональною ознакою тощо. На основі цих критеріїв можна визначити

різновиди інкорпорації. Зокрема, за спрямованістю об’єднання нормативних

актів можна виділити об’єктний, суб’єктний, темпоральний, філологічний

різновиди інкорпорації. Відповідно, об’єктний різновид передбачає об’єднання

нормативних актів за предметом правового регулювання з урахуванням місця

права електронних комунікацій, яке підлягає систематизації, у системі права

України. Суб’єктний різновид – за суб’єктом права, що проводить

інкорпорацію. Темпоральний різновид – за строком (терміном), упродовж якого

потрібно інкорпорувати правовий масив у сфері електронних комунікацій.

Філологічний різновид – за алфавітним порядком.

При цьому за суб’єктним різновидом інкорпорація, у тому числі у сфері

електронних комунікацій, додатково може бути класифікованою за статусом
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суб’єкта інкорпорації та силою інкорпорованого зібрання на офіційну,

неофіційну й офіціозну (напівофіційну). Так, офіційна інкорпорація

проводиться від імені, за дорученням або за приписом суб’єкта правотворчості,

який у подальшому затверджує чи офіційно схвалює відповідне зібрання, що

набуває офіційного характеру. За загальнотеоретичними підходами офіціозною

(напівофіційною) є інкорпорація, що проводиться за дорученням суб’єкта

правотворчості іншими спеціально уповноваженими органами публічної

адміністрації, але суб’єкт правотворчості офіційно не затверджує та не схвалює

такі зібрання [226, с. 355]. Як видно з наведеної тези, основою відмінністю

таких інкорпорованих зібрань є відсутність офіційного характеру.

Разом із тим не виключені випадки здійснення неофіційної інкорпорації

права електронних комунікацій. Цей різновид систематизації може

здійснюватися будь-якими суб’єктами публічного та приватного права,

причому важливо, щоб ці особи не мали спеціальної компетенції щодо

правотворчості. Така інкорпорація відбувається за ініціативою відповідного

суб’єкта: публічної адміністрації чи іншого державного органу, неурядових

організацій, наукових установ чи науковців, юридичних компаній тощо.

Результатом неофіційної інкорпорації у сфері електронних комунікацій можуть

бути довідники для представників технічних спеціальностей, юристів, а також

суб’єктів ринку електронних комунікацій, зібрання законодавчих і підзаконних

актів, актів органів судової влади і т.п. Безумовно, відповідні зібрання не мають

офіційного характеру, але вирішують потребу вказаних суб’єктів в отриманні

доступу до інкорпорованої джерельної бази у сфері електронних комунікацій.

На доктринальному рівні зазвичай підкреслюється ефективність

систематичної об’єктної інкорпорації, оскільки зібрання, інкорпоровані за

іншими критеріями, не завжди є зручними для використання через завеликий

обсяг або ж за відсутності «ефективного впливу на законодавство» [259, с. 152].

Водночас із наведеною тезою можна погодитися лише частково. Так, у разі

існування великого часового проміжку, за яким здійснюється темпоральна

інкорпорація, у результаті дійсно буде завелике за обсягом зібрання. Тим не
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менше, по-перше, можливості електронного документообігу та хмарних

сховищ дають змогу доволі ефективно зберігати й оперувати регулятивним

масивом, зокрема, у сфері електронних комунікацій. По-друге, для потреб

правотворчої чи правозастосовної практики корисним може бути

інкорпороване зібрання за чітко встановлений час. Обсяг зібрання не матиме

значення, оскільки призначення інкорпорації буде стосуватися встановлення

змістовного наповнення регулятивної бази у сфері електронних комунікацій за

вказаний період. До того ж, повністю не можна підтримати позицію про

відсутність «ефективного впливу на законодавство». Важливо усвідомлювати,

що це не недолік конкретного різновиду інкорпорації, а сутнісна риса

зазначеного виду систематизації, який не передбачає зміну регулятивної бази.

Водночас оптимізація процесу інших видів систематизації норм права

електронних комунікацій передбачає також формування кращого уявлення про

поточний рівень регулятивного масиву у сфері електронних комунікацій та

належної імплементації європейської наднаціональної правової бази. Для цього

доцільно попередньо інкорпорувати зібрання термінологічної та довідкової

бази, наднаціонального права Європейського Союзу, конституційних положень,

нормативних актів, актів органів судової України влади та технічних стандартів

за інститутами права електронних комунікацій, а також типових форм і

корисних Інтернет-джерел. Таке зібрання повинно мати ієрархічну структуру.

Причому ефективним методологічним прийомом буде проведення описаної

інкорпорації в постійно оновлюваній електронній формі з подальшим

розміщенням у публічній хмарі із загальним доступом. Такий крок дозволить

додатково покращити навігацію у вказаному регулятивному масиві, виділити,

окрім як за інституційним проявом і юридичною силою інкорпорованих актів,

додаткові критерії пошуку. До останніх можна віднести такі: за предметом

правового регулювання, часом прийняття, опублікування, набрання чинності, в

алфавітному порядку, за суб’єктом правотворчості чи правозастосування тощо.

Важливо також забезпечити оффлайн-доступ до інкорпорованого

регулятивного масиву в електронній формі. Це дасть користувачам змогу
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постійно мати доступ до цієї системи (станом на визначений час останнього

оновлення), незалежно від Інтернет-підключення. Йдеться і про посилення

інформаційної безпеки за умови гарантування конфіденційності; збільшення

аналітичних опцій при роботі з регулятивним масивом, підвищення швидкості

пошукової навігації. Необхідно брати до уваги, у тому числі, можливість

переведення регулятивного масиву до приватної хмари з подальшим його

опрацюванням на основі пошукових запитів і сформованих зібрань.

Натомість із метою гармонізації права електронних комунікацій в Україні з

європейськими стандартами при проведенні систематизації потрібно обирати

або кодифікацію, або консолідацію. У цьому сенсі доречно вказати на той факт,

що в Італії, Франції та Фінляндії (із 2015 р.) діють кодекси, а в Сполученому

Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії у лютому 2015 р. було

внесено законопроект у вигляді Кодексу про електронні комунікації. Тим не

менше, варто констатувати, що на сучасному етапі розвитку суспільства

громадськість вже не потребує кодексів для ефективного впорядкування

відносин, у тому числі на ринку електронних комунікацій. У цьому ракурсі

варто підтримати підхід Л. Бруно, на підставі якого кодифікація, задумана як

спосіб досягти більшої визначеності законів, насправді призводить до того, що

адаптація правової системи з метою досягнення справедливості при змінених

обставинах виявляється можливою тільки шляхом розробки законодавства, а

гіпертрофія законодавчої діяльності слугує причиною нестабільності правової

системи [114, с. 7]. Дійсно, складна структура та регулятивна природа

кодифікованого акта не сприятиме забезпеченню прозорості регламентації

публічного управління у сфері відносин на ринку електронних комунікацій.

Такий висновок зумовлений доцільністю забезпечити прозорість ринку

електронних комунікацій.

При цьому слід враховувати інфраструктурні, матеріально-технічні та

інформаційно-комунікаційні, культурологічні виміри еволюційної парадигми

таких систем щодо формулювання компетенції, визначення стандартів

поведінки, ефективності діяльності, якості послуг тощо [25, с. 115]. Відтак,
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виходячи з потреб, які висуваються при систематизації норм права електронних

комунікацій, за формою проведення прийнятним її видом є консолідація. Це

зумовлено уніфікаційним і гармонізаційним характером упорядкування

правового масиву в цій сфері. Відповідно, задля модернізації змістовного

наповнення регулятивних рамок у сфері електронних комунікацій саме

вторинна консолідація існуючого правового масиву із взаємним

«проникненням» норм наднаціонального європейського права електронних

комунікацій виступатиме оптимальним видом систематизації.

Доречно підтримати наукову позицію С.Г. Меленка стосовно того, що

консолідація є самостійним логіко-гносеологічним та ієрархічним видом

систематизації, який полягає у впорядкуванні нормативно-правового матеріалу

за об’єктом, суб’єктом, предметом і методом правового регулювання, що

створює систему правових норм, які можуть об’єднуватися за

інституціональною та галузевою ознакою [124]. У техніко-юридичному

значенні консолідація норм права електронних комунікацій передбачає

ідентифікацію відповідної регулятивної бази й аналіз її складових елементів та

прийняття класифікаційного рішення. Усі поточні систематизаційні кроки

консолідації збігаються з інкорпорацією, але також дозволяють змінювати зміст

правових норм. Консолідація забезпечує цілісність систематизованого

регулятивного масиву в аспекті впорядкування правової бази, зокрема, у сфері

електронних комунікацій. У цій процедурі виділяються два кроки: виділення

ядра систематизації та вдосконалення правових норм у ньому; оновлення

«поточного» рівня правового регулювання в пов’язаних нормативних актах,

актах органів судової влади, технічних стандартах, у тому числі шляхом

включення норм міжнародного (наднаціонального) права.

Відтак, консолідація норм права електронних комунікацій є інструментом

розвитку його системи та впровадження новітньої європейської практики

регламентації публічного управління у сфері функціонування ринку

електронних комунікацій. У цьому ракурсі варто погодитися з М.І. Дімчогло в

тому, що відносини та правові норми у сфері електронних комунікацій
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постійно зазнають змін, що зменшує можливість спрогнозувати перспективи

правореалізації [65, c. 9]. З огляду на це, консолідація норм права електронних

комунікацій якраз і є гнучким та швидким інструментом для оновлення

регулятивних рамок у стислі строки, скорочуючи обсяг «зарегульованої»

правової бази. С.А. Калінін слушно зауважує, що використання консолідації

дасть змогу з меншими затратами оптимізувати обсяг правової бази. Зокрема,

можна буде більш активно сприяти формуванню нових інститутів і галузей

права, встановлювати найбільш адекватний баланс між нормативними актами

різної або подібної юридичної сили, створити розумний баланс прямих і

відсильних норм [82, c. 54]. При цьому переваги консолідації можна

використовувати за кожним із щаблів ієрархічної правової бази, що

регламентує сферу електронних комунікацій.

Необхідно також уточнити, що на сучасному етапі розвитку ринку

електронних комунікацій в національному та наднаціональному вимірах ефект

імплементації консолідованих норм права електронних комунікацій нерозривно

пов’язаний із процесами переходу до цифровізації. Загалом, варто погодитися з

К.І. Бєляковим, що потрібно орієнтуватися на соціальну обстановку в аспекті

соціальних передумов інформатизації, а також на гносеологічні та технологічні

передумови процесу формування інформаційного суспільства [40, c. 22, 26].

Тим не менше, наразі в загальносвітовому контексті необхідно спиратися на

переформатування процесів інформатизації відповідно до новітніх

технологічних реалій суспільно-економічного цифрового розвитку.

Відповідно, із приводу цифровізації в американській доктрині поширеним

є підхід, згідно з яким передусім мається на увазі «цифрове споживання»

[383, c. 2–19]. Німецькі науковці конкретизують досліджувану категорію як

таку, що є базовою технологією для всіх приладів у всіх сферах

життєдіяльності держави та суспільства [416, c. 89–126]. Фактично в цьому

плані цифровізація як стратегічний фактор стосується підвищення ефективності

та збільшення продуктивності від використання цифрових технологій та

суспільної трансформації, у тому числі при використанні таких категорій, як
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«інтернет речей» та «індустріальний інтернет», «електронні комунікації».

Йдеться про еволюційний та/або революційний технологічний розвиток

людства в межах екосистеми «розумного» міста, регіону, країни,

наднаціонального адміністративно-територіального утворення чи на світовому

рівні.

Тому можна підтримати С. Релевена, що цифровізація пов’язана зі збором

інформації у формі цифрових сигналів, а також процесом переведення інших

форм відображення даних у цифровий формат [414]. По суті, мається на увазі

цифрова трансформація в частині переведення капіталу в цифровий формат чи

інформаційні дублікати. Як вказує Р. Пікар, описуваний процес пов’язаний зі

зміною форми контенту, забезпеченням обігу інформації на цифровій основі

[410]. Тим не менше, в українських нормативних актах термін «цифровізація»

практично не застосовується. Лише фрагментарно згадуються такі категорії, як

«цифровий стільниковий радіозв’язок» [217], «перехід до цифрового мовлення»

[193], «цифрове телерадіомовлення» [199; 221] та ін.

Наразі розробляється Цифровий порядок денний України – 2020, у якому

деталізовано базові постулати цифровізації в політичній, управлінській,

інфраструктурній, суспільно-економічній, інформаційній та освітній сферах

[313]. Потрібно зауважити, що в контексті проведення адміністративної

реформи цифровізація також займає ключові позиції. Як зазначає

І.С. Бондаренко, насамперед йдеться про поетапне формування такої системи

публічного управління, що створила би умови для інституціоналізації України

як розвиненої, правової, цивілізованої, конкурентоспроможної європейської

держави з високим рівнем життя, соціальних стандартів і демократії [45, c. 198].

При цьому можуть бути застосовані кількісно-якісні критерії оцінки поточного

стану побудови інформаційного суспільства стосовно індикаторів

технологічної оснащеності, прозорості комунікацій, стану інформаційного

суспільства [40, c. 78]. Відтак, у сфері публічного управління в частині

використання електронних комунікацій можна забезпечити посилення

відкритості та прозорості, підзвітності суб’єктів публічної адміністрації, більш
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ефективну інституціоналізацію децентралізації влади, підвищення якості

електронних публічних, у тому числі адміністративних послуг із урахуванням

міжнародних, зокрема європейських стандартів.

При цьому цифровізація передбачає поступову інтеграцію всіх сфер

державного та суспільного життя до цифрового всесвіту в частині глобалізації,

гармонізації, децентралізації та уповноваження (поруки) [435]. Безумовно, у

комплексному вимірі запровадження цифровізації хоча й дає змогу посилити

плюралістичні вектори національного та транскордонного розвитку, але не

може повною мірою вплинути на відповідні онтологічні характеристики

існування країн і соціумів. До того ж потрібно усвідомлювати, що у сфері

адміністративного права цифровізація порядку використання електронних

комунікацій створюватиме основу для обігу й охорони інформації в цифровій

формі. Цифрові комунікації вже зумовлюють оновлення рамок приватності при

взаємодії між суб’єктами права електронних комунікацій та в перспективі

вплинуть на сферу зайнятості шляхом масштабного запровадження повністю

роботизованих робочих місць на заміну апарату державних службовців із

комунікацією всередині технологічних систем без залучення людського

фактору.

З огляду на викладене, під цифровізацією, зокрема у сфері електронних

комунікацій, потрібно розуміти механізм (платформу) розвитку

інформаційного суспільства, внутрішнього ринку інформаційно-

комунікаційних технологій шляхом підвищення ефективності та збільшення

продуктивності від використання цифрових технологій, забезпечення кожному

рівних можливостей доступу до інформації, знань і послуг, підвищення довіри

та безпеки при використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Ця

юридична категорія характеризується такими рисами, як надійність, належна

якість і кількість, а також легкість використання й універсальний характер

доступу до цифрових сервісів; масштабне розширення сфери дії цифрових

технологій з-поміж суб’єктів приватного права; сервісна спрямованість,

швидкість реагування на потреби споживача (користувача), у тому числі
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шляхом оновлення цифрових сервісів і їх використання в режимі реального

часу; адекватність цінової політики щодо врахування інтересів максимальної

кількості споживачів (користувачів); адаптованість цифрових сервісів до

потреб локальних технологічних екосистем.

Принагідно вкрай важливо враховувати герменевтичну спрямованість

консолідації норм права електронних комунікацій. У результаті застосування

цього виду систематизації формується «взаємозв’язок правил розуміння» як у

контексті об’єктивних (граматичних) характеристик нормативних актів, які

регламентують функціонування ринку електронних комунікацій, так і

технічного (психологічного) тлумачення унікальної суб’єктивності права

електронних комунікацій [46, с. 19]. Цілком очевидно, що необхідно

орієнтуватися не суто на формальне вираження норм права електронних

комунікацій, але й на розуміння реальності та професіоналізм інтерпретатора

цих правових регуляторів. По суті, визначення видів систематизації права

електронних комунікацій потрібно для здійснення інтерпретації норм цього

правового утворення в телеологічному, функціональному та прагматичному

ракурсі. Зокрема, телеологічний вимір зумовлений необхідністю зняти

(принаймні зменшити) суб’єктивний фактор при консолідації норм права

електронних комунікацій. Функціональний аспект заснований на іманентності,

тотальності та смисловій спрямованості систематизації права електронних

комунікацій.

Викладене означає, що для ефективної систематизації норм права

електронних комунікацій інтерпретація сутності правових регуляторів повинна

проводитися в прямому та максимально безпосередньому значенні

текстуальних виразів і з урахуванням їхньої автономності. Через єдність усього

масиву права електронних комунікацій формується «герменевтичне коло». У

прагматичному плані результатом консолідації норм права електронних

комунікацій є адекватне розуміння норм права електронних комунікацій на

національному рівні, узгоджене з приписами наднаціональних регулятивних

рамок. Зазначені положення узгоджуються з науковими позиціями



72
Х.-Г. Гадамера з приводу спільності історичного, теологічного, філологічного

та юридичного аспектів у герменевтиці [53]. У цьому сенсі важливо зняти

неузгодженості між нормами права електронних комунікацій та результатом їх

застосування в конкретних правовідносинах. При цьому важливо забезпечити

єдність процесу узгодження нормативного масиву й актів його застосування в

конкретних життєвих ситуаціях на основі постулатів антропо-

та соціоцентризму, справедливих стандартів діяльності на ринку електронних

комунікацій. Відтак, під час консолідації норм права електронних комунікацій

І.В. Корнієнко, спираючись на підхід Є.В. Васьковського, слушно зауважує, що

потрібно враховувати авторитетні роз’яснення, логічні відношення між

нормами, системні положення та підстави тлумачення норм права [99, c. 303].

Відповідно, діючі джерела права електронних комунікацій постають

передправом. На основі цього базису формується надбудова у вигляді

систематизованого права електронних комунікацій з урахуванням вторинного

розуміння його положень за прийомами юридичної герменевтики. У цьому

ракурсі слушною видається німецька практика інтерпретації права як

«надзаконних принципів справедливості», а саме: «[п]равові приписи

неможливо визнавати дійсним правом, якщо вони … суперечать

фундаментальним принципам справедливості» [318, с. 28]. До того ж, потрібно

зважати як на буквальний текст норм права електронних комунікацій, так і на

умовиводи, які випливають при їх логічній інтерпретації. Такий процес

герменевтичного тлумачення може вийти за межі герменевтичного кола до

герменевтичної спіралі. Фактично тоді інтерпретація здійснюється повторно на

кожному новому рівні поточного тлумачення (у разі неточності розуміння,

двозначності положень правової норми, для підтвердження попереднього

тлумачення тощо).

В аспекті викладеної герменевтичної спрямованості консолідації норм

права електронних комунікацій у сфері електронних комунікацій потрібно

визначитися з переліком та ієрархією правового масиву та технічних

стандартів, що підлягають консолідації. Як було обґрунтовано вище,
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консолідація норм права електронних комунікацій повинна проводитися за

щаблями актів однакової або подібної юридичної сили. У сфері електронних

комунікацій з урахуванням підходів Р.С. Мельника та Н.Ю. Задираки до

відповідних джерел права належать: акти вищої юридичної сили

(наднаціональне право; Конституція України; рішення Конституційного Суду

України; закони України); підзаконні нормативні акти України (акти суб’єктів

публічної адміністрації, суб’єктів делегованих повноважень); технічні

стандарти; акти органів судової влади України вищого рівня [1, с. 80–81;

72, с. 100]. Для розуміння практичного втілення механізму систематизації права

електронних комунікацій потрібно зупинитися більш детально на

характеристиці запропонованого переліку джерел права, які підлягають

консолідації.

Так, наднаціональне право необхідно розглядати крізь призму

транскордонного характеру права електронних комунікацій. Як відомо, в

адміністративно-правовій доктрині нерідко висловлюється думка, що за

юридичною силою акти наднаціонального (міжнародного) права посідають

місце між Конституцією України та звичайними законами [96, c. 10]. Водночас

для права електронних комунікацій цей постулат не є повною мірою

безспірним. Такий висновок зумовлений тим, що функціонування ринку

електронних комунікацій не може здійснюватися суто в межах окремої

держави. Відповідно, для ефективної та конкурентоспроможної діяльності у

сфері електронних комунікацій потрібно насамперед орієнтуватися на

наднаціональні (міжнародні) стандарти. Останні за критерієм практичної

доцільності переважатимуть над національною регулятивною базою. У разі

нехтування цими вимогами публічна адміністрація та інші суб’єкти ринку

електронних комунікацій не будуть мати можливість втілити призначення

електронних комунікацій та реалізувати свою компетенцію. Тому відпадатиме

й потреба в застосуванні правової бази як такої. Описаний формат застосування

джерел права сформувався на основі практики впровадження досягнень

науково-технічної революції в діяльність суб’єктів ринку електронних
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комунікацій. Очевидно, що описана ситуація буде лише посилюватися з часом

на основі критерію публічного інтересу в отриманні належних послуг

електронних комунікацій та ефективного публічного управління цією сферою.

Додатковим аргументом на користь вказаної тези є те, що на підставі ст. 17

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики

Європейського суду з прав людини» Конвенція про захист прав людини та

основоположних свобод і практика ЄСПЛ виступають джерелами права при

застосуванні їх судами [170]. Безумовно, правило зазначеної статті стосується

лише судів, але з урахуванням природи права електронних комунікацій може

бути застосованим до діяльності публічної адміністрації. Відтак, якщо

положення правових норм, закріплені в будь-яких інших джерелах

національного права України, не відповідатимуть джерелам наднаціонального

права Європейського Союзу за формою чи змістом, то повинна застосовуватися

концепція примату міжнародного (наднаціонального) права електронних

комунікацій Європейського Союзу. Правові норми цього юридичного

утворення повинні бути пріоритетними над національними нормами права

електронних комунікацій.

З урахуванням наведених критеріїв до актів наднаціонального права

електронних комунікацій можна віднести міжнародні нормативні акти

(конвенції), акти ЄСПЛ, зокрема: Конвенцію про захист прав людини та

основоположних свобод [95]; рішення ЄСПЛ щодо забезпечення права на

приватність [273; 275], про дозвільні процедури на ринку електронних

комунікацій [64] тощо. Рекомендаційний характер мають акти окремих

наднаціональних державних утворень і міжнародних організацій, включаючи

рішення Світової організації торгівлі про переговори про основні

телекомунікації від 15 квітня 1994 р. [253]; протокольне рішення Економічної

ради Співдружності Незалежних Держав про стан конкуренції на ринку

телекомунікацій держав-учасниць СНД від 18 листопада 2010 року [229].

Що ж до актів вторинного права Європейського Союзу, то відповідні

рекомендації, резолюції та директиви наразі необов’язкові для української
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публічної адміністрації, але після вступу до Європейського Союзу набудуть

юридичної сили актів наднаціонального права електронних комунікацій,

зокрема:

– рекомендація Комісії № 98/511/ЄС про внесення змін до

Рекомендації 98/195/ЄC стосовно відносин на лібералізованому ринку

телекомунікацій (Частина 1 – ціни взаємозв’язку) від 29 липня 1998 р. [237];

рекомендація Ради Європи № 84/549/ЄЕС «Щодо запровадження гармонізації у

сфері телекомунікацій» від 12 листопада 1984 р. [238];

– резолюція Ради Європи «Про законне перехоплення телекомунікацій»

(96/C 329/01) [236]; «Про оперативні запити правоохоронних органів стосовно

громадських телекомунікаційних мереж та послуг» [235]; резолюція 60/45

Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Досягнення у галузі

інформатизації та телекомунікацій в контексті міжнародної безпеки» [233];

– директиви Європейського Союзу № 1999/93/ЄС про систему електронних

підписів, що застосовується в межах Співтовариства [373]; № 2000/31/ЄС про

деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на

внутрішньому ринку (Директиву про електронну комерцію) [374];

№ 2002/19/ЄC про доступ до та з’єднання мереж електронних комунікацій та

пов’язаного оснащення (Директиву про Доступ) [375] зі змінами, внесеними

Директивою № 2009/140/ЄС [381]; № 2002/20/ЄС про дозвіл мереж

електронних комунікацій та послуг (Директиву про Дозвіл) [376] зі змінами,

внесеними Директивою № 2009/140/ЄС [381]; № 2002/21/ЄС про спільні

правові рамки для мереж електронних комунікацій та послуг (Рамкову

Директиву) [377]; № 2002/22/ЄС про універсальні послуги та права

користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг (Директиву про

Універсальні послуги) [378] зі змінами, внесеними Директивою № 2009/136/ЄК

[380]; № 2002/58/ЄС про обробку персональних даних та захист таємниці

сектора електронних комунікацій (Директиву про секретність та електронні

комунікації) [379] зі змінами, внесеними Директивою № 2009/136/ЄК [380];

№ 2002/77/ЄС щодо конкуренції на ринках мереж електронних комунікацій та
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послуг в цій сфері [369]; № 2014/61/ЄС про заходи, спрямовані на зменшення

витрат на розгортання високошвидкісних мереж електронного зв’язку [382]

та ін.

Із урахуванням викладених тенденцій формування та розвитку

наднаціонального права електронних комунікацій на національному рівні

джерел права електронних комунікацій, які підлягають консолідації,

однорівневі чи подібні регулятивні щаблі утворюють конституційний,

правозастосовний з боку вищих органів судової влади, законодавчий,

підзаконний та техніко-регулятивний. Так, найвищий рівень за юридичною

силою в системі національних джерел права електронних комунікацій посідає

Основний Закон України. На сучасному етапі державотворення в Україні це

джерело права потрібно сприймати крізь призму доктринальних підходів, які

визначають її засадничий, установчий характер, а саме: «найбільший

юридичний здобуток, насамперед, суспільства» [155, c. 371]; «установчий акт

волі народу та Основний Закон, який відповідає загальнолюдським цінностям,

вимогам соціального прогресу й демократичного світового правопорядку»

[316, c. 113]. Наведені положення означають, що при консолідації

національного права електронних комунікацій норми Основного Закону

України є виразом публічного інтересу та компромісу суб’єктів ринку

електронних комунікацій в межах їхньої взаємодії з національним регулятором

і надання послуг електронних комунікацій. У цьому сенсі йдеться про

ст. ст. 31, 32, 34 Конституції України [98]. Конституційні приписи щодо

забезпечення права на приватність і можливості реалізувати право на

інформацію, у тому числі з використанням електронних комунікацій, мають

аксіоматичний характер і визначають суспільно-державний розвиток у частині

використання новітніх технологій при цифровізації процесів державотворення

в Україні. Регламентовані в Основному Законі України постулати можуть

виступати підґрунтям консолідації правового масиву в національному праві

електронних комунікацій.

Проміжне місце між Конституцією України та законами повинні посідати
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акти єдиного органу судової влади конституційної юрисдикції (рішення

Конституційного суду України). Поясненням зазначеної тези є те, що ці

джерела права є нормативно-правовою гарантією стабільності Основного

Закону України [314, с. 144]. У сфері конкретизації конституційних норм і

регламентації публічного управління та діяльності на ринку електронних

комунікацій можна згадати рішення Конституційного Суду України у справі за

конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності

Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої

статті 17, частин першої, дев’ятої статті 20 Закону України «Про

телекомунікації», статті 2 Указу Президента України «Про Національну

комісію з питань регулювання зв’язку України» [245]; у справі за

конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції

України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України «Про

закупівлю послуг, пов’язаних з формуванням інформаційно-телекомунікаційної

системи Державного реєстру виборців» [250]. У цьому сенсі складно

погодитися з доктринальним підходом «Non exemplis, sed judicandum est», що

означає відсутність у Конституційного Суду України нормотворчих

повноважень, за винятком внутрішньої регламентації організації його роботи

[263, с. 408].

Відповідно, зважаючи на сутнісний вимір правозастосовної діяльності

Конституційного Суду України, за буквальним розумінням підходів ст. 150

Конституції України [98] цей суб’єкт вправі реалізувати компетенцію щодо

«негативної» правотворчості, зокрема, визнання неконституційними окремих

положень джерел права електронних комунікацій. Тим не менше, такі рішення

Конституційного Суду не можуть бути джерелами права, оскільки не вносять

змін до норм національного права електронних комунікацій. Водночас потрібно

пам’ятати, що визнання неконституційними правових норм може мати

наслідком істотні зміни в механізмі правового регулювання, зокрема, відносин

у сфері електронних комунікацій.

Разом з тим визначення проміжного місця рішень Конституційного Суду
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України між Конституцією та законами України зумовлене, як вдало пояснює

М.В. Тесленко, особливим статусом Конституційного Суду України як єдиного

органу конституційного контролю, уповноваженого Конституцією ухвалювати

акти загальнообов’язкового характеру [289, с. 39]. Це підтверджується

легальними підходами, викладеними в ст. ст. 63, 69, 70 Закону України «Про

Конституційний Суд України» [204]. У цьому контексті прийнятним видається

підхід В. Тихого, на основі якого рішення Конституційного Суду України

мають силу нормативних актів (правозастосовних актів) [138, с. 59; 291, с. 106].

Відповідно, рішення Конституційного Суду України, у яких здійснюється

тлумачення положень закону, включаючи норми Конституції України, є

джерелом права. Вказані норми-роз’яснення інтерпретаційної природи повинні

мати однакову юридичну силу з положеннями закону та бути фундаментом для

вдосконалення права електронних комунікацій. У такий спосіб, фактично,

створюється нове правило, зокрема, у сфері електронних комунікацій, якого не

існувало до моменту тлумачення.

При цьому на законодавчому рівні ядром консолідації норм права

електронних комунікацій є профільний Закон України «Про телекомунікації», а

також пов’язані з ним закони, такі як «Про Державну службу спеціального

зв’язку та захисту інформації України», Бюджетний та Митний кодекси та ін.

Положення норм вказаних актів при їх консолідації повинні в сутнісному

вимірі сприйматися крізь призму практики ЄСПЛ, який у своїх рішеннях за

допомогою системно-структурного підходу розкриває зміст цієї юридичної

категорії в цілому. Так, у п. 47 рішення у справі «Корецький та інші проти

України» конкретизовано положення про зміст норми закону: персоніфікована

доступність; чіткість формулювання положень; можливість передбачення

особою результатів своїх дій (факультативно, за участі «кваліфікованих

радників» і з урахуванням обставин справи та критерію розумності);

забезпечення інструментів правового захисту від свавільного втручання

публічної адміністрації в права особи; однозначне та чітке визначення меж і

порядку реалізації дискреції публічної адміністрації [274]. Особливий акцент
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при цьому ставиться на фіксацію в правових нормах обставин правовідносин,

об’єктних характеристик та інституціонального аспекту (юридичного статусу

учасників відповідних відносин) [341, c. 129].

До того ж, правова категорія «згідно із законом» у п.п. 44, 48–52 рішення у

справі «Волохи проти України» пов’язана з вимогами якості (дотримання

принципу «верховенство права», про що прямо говориться в преамбулі

Конвенції та що випливає з предмета та мети ст. 8), із урахуванням законної

мети заходу та якщо є необхідність у демократичному суспільстві щодо

досягнення відповідних цілей), пропорційності (тимчасовий та винятковий

характер можливого втручання в права особи), існування адекватного й

ефективного захисту від зловживання, коли втручання в права людини підлягає

ефективному контролю [271]. Причому якісна вимога передбачуваності законів

за позицією ЄСПЛ, втіленою в п. 48 рішення у справі «Українська Прес-група

проти України», означає, що однією з вимог є передбачуваність відповідних

заходів [276]. Тобто, в практиці ЄСПЛ окрім тлумачення правової категорії

закону визначаються його якісні вимоги. Тому встановлені законом положення

повинні бути достатньо чітко сформульовані, щоб кожен міг регулювати свою

поведінку та передбачити (у розумних межах і за відповідних обставин), які

наслідки може мати конкретне діяння особи.

Якісні вимоги доступності та передбачуваності тлумачаться ЄСПЛ як

невід’ємна частина гарантій надійної демократичної законності. ЄСПЛ визнає

«неможливість досягнення абсолютної визначеності при розробці законів та

ризик того, що визначеність може викликати надмірну жорсткість» (справа

«Сільвестр та Отбер проти Сполученого Королівства»). Інакше кажучи,

позитивне законодавство повинно відповідати принципу верховенства права

[148]. На думку А.А. Пухтецької, принцип верховенства права можна

розглядати за такими аспектами: регламентують зміст, прагматичний аспект

концепції та/або принципу верховенства права в узагальненому еквіваленті

(рішення у справі «S.W. проти Великобританії»); закріплюють приписи, що

стосуються якості закону, зокрема щодо законного обмеження реалізації прав і
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свобод (рішення у справах «Крюслен проти Франції», «Amuur проти Франції»);

висвітлюють варіації процедур, що забезпечують спеціальні механізми

Конвенції та кореляцію з принципом верховенства права (рішення у справі

«Хорнсбі проти Греції»); визначають межі дискреційних повноважень і

конкретні випадки обмеження свавілля публічної адміністрації відповідно до

принципу верховенства права (рішення у справі «Оллсон проти Швеції»);

вказують на механізм ефективного контролю за реалізацією прав і

основоположних свобод, гарантованих Конвенцією та обумовлених засадами

верховенства права (рішення у справах «Грютер проти Нідерландів», «Сілвер

та інші проти Сполученого Королівства») [230].

З огляду на викладене, норми законів, що підлягають консолідації у сфері

електронних комунікацій, повинні бути «ефективними» в регулятивному

контексті. У цьому плані, як зауважують А.С. Пашков і Д.М. Чечот, йдеться

про «соціальну» та «юридичну» ефективність [151, с. 3–11]. Відповідно, закони

у сфері регламентації функціонування ринку електронних комунікацій повинні

задовольняти публічний інтерес у процесі та в результаті застосування

правових норм. Причому І.О. Гуменюк вказує на той факт, що категорія

ефективності обумовлена вимогою «соціального ефекту» від якісного

правового регулювання [62, с. 81]. По суті, можна стверджувати, що повинен

бути задоволений публічний інтерес на основі балансу між потребами ринку

електронних комунікацій та очікуваного результату адаптації до

наднаціонального права Європейського Союзу. Це важливо для забезпечення

відповідності законодавчого щабля критерію «інтереси-цінності» та

формування відповідного рівня правосвідомості й правової культури

[34, c. 105-106].

Натомість найбільш розгалуженим і таким, що не узгоджується з

приписами наднаціонального права електронних комунікацій, є рівень

підзаконних нормативних актів України. Потрібно вказати, що в п. 1

резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 9 липня

1998 р. № 12-рп/98 міститься роз’яснення терміна «законодавство», що
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охоплює закони України, чинні міжнародні договори України, згода на

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови

Верховної Ради України, укази Президента України, декрети та постанови

Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до

Конституції України та законів України [241]. Водночас цей підхід не можна

вважати абсолютно безспірним, зважаючи на охарактеризовані вище

властивості законодавчого акта, втілені в актах ЄСПЛ.

Так, на рівні законопроектів наводилися відповідні дефініції законодавчого

та підзаконного актів. Підзаконним нормативно-правовим актом є нормативний

акт суб’єкта нормотворення, прийнятий (виданий) на основі Конституції та

законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких

надана Верховною Радою України, та спрямований на їх реалізацію [213].

Законом тоді можна вважати нормативний акт, що приймається відповідно до

Конституції України Верховною Радою України або безпосередньо народом

України на всеукраїнському референдумі, який регулює найбільш важливі

суспільні відносини, крім тих, врегулювання яких належить до конституційних

повноважень інших державних органів та органів місцевого самоврядування,

шляхом встановлення статусу, загальнообов’язкових правил поведінки

суб’єктів таких відносин та відповідальності за порушення зазначених правил

[213]. Із наведених положень випливає, що підзаконними необхідно вважати

акти Верховної Ради України, окрім законів, акти суб’єктів публічної

адміністрації й органів місцевого самоврядування тощо [71, с. 93]. З-поміж

підзаконних актів у сфері електронних комунікацій, які є джерелами

адміністративного права, зокрема, можна назвати:

– акти Президента України, такі як Укази «Про забезпечення умов для

впровадження сучасних телекомунікаційних технологій» від 23 липня 2014 р.

№ 613/2014 [191], «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України

від 19 липня 2001 р. «Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі

зв’язку та телекомунікацій» від 23 серпня 2001 р. № 731/2001 [220];

– акти Кабінету Міністрів України, зокрема:
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програмного характеру – постанова «Про виконання Угоди про

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з

іншої сторони» від 25 жовтня 2017 р. № 1106 [170];

публічно-управлінської спрямованості, у тому числі контрольно-

наглядового характеру – розпорядження «Про надання дозволу на проведення

перевірок деяких суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів

радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального

користування» від 5 вересня 2014 р. № 890-р [209], від 25 березня 2015 р.

№ 259-р [210], від 27 травня 2015 р. № 558-р [211];

у сфері публічного майна – розпорядження «Про передачу у державну

власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення» від

17 вересня 2014 р. № 850-р [216], постанова «Про внесення змін до Порядку

оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах

надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» від 17 липня 2014 р.

№ 276 [177];

сервісної орієнтації – постанови «Про затвердження Правил надання та

отримання телекомунікаційних послуг» від 11 квітня 2012 р. № 295 зі змінами

та доповненнями [202], «Про внесення змін до Правил надання послуг

поштового зв’язку і Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

від 30 жовтня 2014 р. № 576 [179];

– акти центральних органів виконавчої влади, у тому числі накази

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України

(раніше – Міністерства транспорту та зв’язку України) та інших центральних

органів виконавчої влади, зокрема, «Про затвердження Положення про єдину

цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС» від 4 липня 2006 р. № 596

[196];

– акти органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, у тому

числі Ради Міністрів Автономної Республіки Крим щодо інформатизації

діяльності суб’єктів публічної адміністрації [141], здійснення електронного
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документообігу [140] та ін.;

– акти національного регуляторного органу у сфері електронних

комунікацій, а саме: рішення Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, «Про затвердження Правил

здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг

доступу до Інтернет)» від 10 грудня 2013 р. № 803 [201], «Про затвердження

Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою

здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій та визнання таким,

що втратило чинність, рішення НКРЗ від 02.08.2007 № 874» від 30 липня

2013 р. № 487 [194], «Про затвердження Порядку здійснення державного

нагляду за ринком телекомунікацій та визнання такими, що втратили

чинність, деяких рішень НКРЗ» від 13 грудня 2012 р. № 649 [200], «Про

внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу

телекомунікаційної мережі загального користування України» від 23 червня

2015 р. № 322 [176], «Про затвердження Порядку ведення реєстру

операторів, провайдерів телекомунікацій та визнання таким, що втратило

чинність, рішення НКРЗ від 11.11.2010 № 514» від 1 листопада 2012 р. № 560

[197], «Про внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують

телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі» від

12 травня 2015 р. № 258 [178];

– акти інших публічних органів, у тому числі накази Служби безпеки

України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

України, Фонду державного майна України та інших суб’єктів публічної

адміністрації «Про затвердження Порядку взаємодії між Службою безпеки

України та Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту

інформації України при організації проведення сертифікації технічних засобів

телекомунікацій на відповідність вимогам нормативних документів до

технічних засобів для здійснення уповноваженими органами оперативно-

розшукових заходів у телекомунікаційних мережах загального користування

України» від 6 серпня 2012 р. № 359/424 [198]; «Про внесення зміни до
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Порядку безоплатної передачі у державну власність виділеної

телекомунікаційної мережі спеціального призначення» від 19 травня 2015 р.

№ 266/739 [180], від 23 грудня 2015 р. № 795/1996 [181];

– із урахуванням положень п. 57 ч. 1 ст. 26, підп. 18 п. «а» ч. 1 ст. 30,

підп. 13 п. «б» ч. 1 ст. 30, підп. 12 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні» [208] акти органів місцевого

самоврядування стосовно розвитку інфраструктури електронних комунікацій,

встановлення плати за недискримінаційний доступ до відповідних об’єктів,

реалізації контрольно-наглядових повноважень та ін.;

– акти суб’єктів делегованих повноважень, включаючи компетенцію у

сфері використання доменних імен, зважаючи на ч. 4 ст. 56 Закону України

«Про телекомунікації» [225], Принципи делегування та адміністрування

доменів верхнього рівня кодів країн [168].

З огляду на викладене чітко видно, що підзаконний рівень права

електронних комунікацій в Україні представлений актами суб’єктів публічної

адміністрації: органів виконавчої влади [5, с. 104], зокрема, органів виконавчої

влади Автономної Республіки Крим [71, с. 142–143]; таких органів публічної

влади, як Президент України [5, с. 104; 71, с. 127]; органів державної влади, які

не входять до системи виконавчої влади (Служба безпеки України) [71, с. 129];

установ (закладів) публічного права [71, с. 161]; фондів публічного права;

органів місцевого самоврядування; суб’єктів делегованих повноважень

[71, с. 145, 165, 168]. У цьому сенсі потрібно вказати на той факт, що описані

суб’єкти наділені як загальною, так і спеціальною компетенцією у сфері

електронних комунікацій. Акти вказаних суб’єктів публічної адміністрації

містять інституціональні, функціональні, організаційні, проектно-технологічні

та інші регулятивні приписи, наприклад, у сфері інформаційного забезпечення

потреб суб’єктів приватного права, у тому числі через мережу Інтернет,

надання послуг електронних комунікацій, розподілу доменних імен,

службового електронного документообігу тощо. Однак поки що повністю або

частково такі акти не відповідають приписам наднаціонального права
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електронних комунікацій, що дає змогу вести мову про доцільність

консолідації відповідних правових норм.

Особливе місце в системі джерел права електронних комунікацій, правові

норми яких підлягають консолідації, утворюють технічні стандарти. Вказані

джерела права на рівні доктрини розглядаються як акти, прийняті публічною

адміністрацією та іншими органами публічної влади, що містять норми техніко-

юридичного характеру та регламентують функціональні відносини, вимоги до

процесів/послуг [85, c. 283; 323, c. 29]. Зазначені технічні стандарти,

затверджені відповідним актом, можуть бути представлені на будь-якому

ієрархічному рівні. Фактично юридична сила цих джерел права електронних

комунікацій, які приймаються відповідними органами, буде визначатися місцем

конкретного органу в системі влади. У сфері електронних комунікацій технічні

стандарти приймаються, як правило, із урахуванням норм інших джерел

наднаціонального та національного права електронних комунікацій, а також

законодавства України про стандартизацію. Названі джерела права

електронних комунікацій відображають сутнісні риси стандартизаційної

технічної регламентації відносин на ринку електронних комунікацій. Ці акти

мають нормативні властивості в частині функціонування мереж електронних

комунікацій та порядок надання послуг електронних комунікацій. При цьому

нерідко трапляються випадки, коли технічні стандарти поширюються як на

законодавчо врегульовані відносини у сфері електронних комунікацій, так і на

ще законодавчо неврегульовану сферу.

Додатково потрібно вказати на той факт, що окреме місце в системі джерел

права електронних комунікацій займають акти вищих органів судової влади. Із

цього приводу Р.С. Мельник зазначає про «усічену» якість цих джерел права,

коли закон прямо обтяжує суб’єкта публічної адміністрації керуватися такими

актами у своїй діяльності [1, с. 92–93]. Принагідно місце актів вищих органів

судової влади, як зауважує А.Л. Бурков, обумовлене місцем нормативного акта,

згідно з яким робиться висновок [47]. Так, у сфері електронних комунікацій

діють як постанови Верховного Суду, так і узагальнення практики, роз’яснення
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та керівні вказівки його Пленуму. Перша група з названих актів є

індивідуальними за своєю природою, але в них можуть міститися висновки

щодо подальшої практики розгляду аналогічних справ. Друга група актів є

надбудовою над практикою органів судової влади, крім конституційної

юрисдикції, і традиційно визначала судову практику в нижчих інстанціях.

Прикладами цих актів можуть бути постанова Пленуму у України від

28 березня 2008 р. № 2 «Про деякі питання застосування судами України

законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих

конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення

оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» [183],

постанова Верховного Суду України від 5 червня 2012 р. [161] та ін.

Необхідно зауважити, що з радянських часів сформувався підхід, за яким

постанови Пленуму Верховного Суду визначалися джерелами права, а окремі

акти індивідуального характеру відносилися лише до судової практики, але не

могли створювати прецедент [48, с. 41, 43; 147, с. 96]. На території України цей

підхід не зазнавав кардинального перегляду до 2010 року. Тоді було прийнято

Закон України «Про судоустрій і статус суддів», у якому за п. 6 ч. 2 ст. 36; ч. 2

ст. 38; ч. 2 ст. 45 не було надано право Верховному Суду України приймати

постанови Пленуму [223]. Після вказаної зміни законодавства Верховний Суд

України втратив можливість переглядати та вносити зміни до вже існуючих

постанов Пленуму, зокрема, у сфері електронних комунікацій. До того ж,

незрозумілим залишився статус виданих раніше постанов щодо строку дії,

чинності і т.п. Фактично судова практика продовжувала застосовувати

положення цих актів. Вищі спеціалізовані суди почали приймати нові

постанови Пленуму, роз’яснюючи законодавство (у сфері електронних

комунікацій таких актів органів судової влади не було прийнято). Цей підхід

відповідає загальнотеоретичним положенням щодо розуміння процесу

правонаступництва, відповідно до яких попередні правові норми діють в

частині, що не суперечить чинним законодавчим актам, за відсутності

спеціальних приписів і офіційного скасування такої правової бази [119, c. 9].
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Тим не менше, у 2015 році Верховний Суд України знову фактично

отримав право створювати прецедент. Йдеться про оновлення редакції ст. 13

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на підставі Закону України

«Про забезпечення права на справедливий суд» [190]. Відтоді досліджуваний

орган судової влади набув компетенції створювати висновки щодо

застосування норм права, викладені у постановах [190]. Ці акти набули

загальнообов’язкового характеру для суб’єктів публічної адміністрації, що

керуються нормами права, викладеними в нормативних актах, на основі яких

було зроблено висновок. Аналогічно за загальним правилом висновки

Верховного Суду стали судовим прецедентом для судів загальної юрисдикції,

за винятком випадків відступу від правових позицій з належною аргументацією

з боку суддів. До речі, аналогічна норма права була закріплена в ст. 13 Закону

України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII

[224]. Аргументом на користь описаної позиції є положення ч. 2 ст. 14

і ч. 1 ст. 370 Кодексу адміністративного судочинства України [90]. При цьому

акти вищих органів судової влади у межах здійснення «додаткової»

нормотворчості переважно зорієнтовані на врегулювання індивідуального

спору, а не на регламентацію необмеженої кількості подібних випадків [1,

с. 92]. Винятком можна вважати типові та зразкові справи, які розглядаються та

вирішуються Верховним Судом. Водночас у сфері електронних комунікацій

наразі подібних випадків не поставало.

Отже, при визначенні видів систематизації права електронних комунікацій

доцільно виходити із загальнотеоретичної доктрини. При цьому реальне

практичне значення має така класифікаційна ознака, як форми та результат

здійснення систематизації. Можна виділяти такі форми, як інкорпорація,

консолідація та кодифікація. На основі цього критерію в контексті

імплементації європейських стандартів регламентації сфери електронних

комунікацій оптимальним видом систематизації норм права електронних

комунікацій є саме консолідація, незважаючи на повсякчасне звернення

дослідників за цим напрямом до кодифікації. Разом із тим спочатку можна
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здійснити інкорпорацію регулятивного масиву у сфері електронних

комунікацій.

1.4 Світовий досвід систематизації права електронних комунікацій та

напрями його використання в Україні

Теоретико-правові основи систематизації права електронних комунікацій

охоплюють і відповідний світовий досвід систематизації в цій сфері. Для

України, яка перебуває на початковому етапі систематизації права електронних

комунікацій, вкрай актуально орієнтуватися на здобутки інших закордонних

держав, а саме: країн-членів Європейського Союзу та держав із розвиненою

технологічною інфраструктурою, у тому числі на ринку електронних

комунікацій. Необхідно вказати на той факт, що світовий досвід систематизації

права електронних комунікацій відзначається варіативністю підходів країн, які

зазвичай прагнуть інтегрувати свою правову базу з положеннями

наднаціонального права електронних комунікацій. Натомість деякі з країн

прагнуть зберегти діючі регулятивні рамки, але з урахуванням зміни парадигми

інформаційного суспільства.

Задля узгодження системно-структурних компонент права електронних

комунікацій необхідно насамперед зважати на світовий досвід систематизації

права електронних комунікацій та визначити напрями його використання в

Україні. Особливо актуальною є така практика при застосуванні потенціалу

електронних комунікацій у прямих, напівпрямих і непрямих формах

електронної демократії в розвинених європейських країнах, зокрема

«демократії з відкритим кодом» і «рідкої» (делегованої) демократії

[25, с. 94–96]. Поясненням цьому є те, що світовий досвід систематизації

передбачає оновлення змісту джерел права електронних комунікацій та може

вплинути на процес інституціоналізації права електронних комунікацій як

галузі Особливого адміністративного права.
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Для розуміння вказаного процесу систематизації необхідно орієнтуватися

на положення текстів відповідних джерел. Методологічний інструментарій для

цього якраз і забезпечує аналітична юриспруденція. При цьому, як вказує

Г. Гарт, аналітичні дослідження дають змогу поглибити розуміння та вийти на

знаходження нових фактів, оскільки при поясненні понять виявляються

відмінності та подібні риси явища, до яких застосовуються поняття, та інших

явищ [390, c. 967]. По суті, на новітньому етапі при аналізі світового досвіду

систематизації права електронних комунікацій з метою його імплементації в

українських реаліях потрібно досягти гармонізації положень національної

регулятивної бази. У межах цього підходу світовий досвід систематизації права

електронних комунікацій доцільно сприймати крізь призму логічних

конструкцій. Ця теза позначає сприйняття правових норм у сфері електронних

комунікацій як об’єднаних логічними зв’язками «конвенційних» виразів, що

представляють факти з урахуванням загальної парадигми теоретичних

постулатів і регулятивних приписів, які дедуктивно поєднують «конвенційні»

вирази щодо електронних комунікацій. Доцільність імплементації конкретних

норм права підтверджується досвідом регулювання відносин між суб’єктами

права електронних комунікацій.

Отже, для визначення шляхів розкриття та запровадження передових

світових практик систематизації необхідно орієнтуватися на забезпечення

балансу між регулятивними та охоронними приписами права електронних

комунікацій з урахуванням стану систематизації джерел національного права

електронних комунікацій, повноти/вичерпності систематизації та наявності

національної специфіки правового регулювання, ступеня гармонізації

законодавства з наднаціональним правом. Як пояснює Г. Гарт, основою такого

процесу є концепція «вищого правила визнання, яке є для системи правил

поведінки критерієм дійсності» [311, с. 107]. Науковець додає, що правилом

визнання є поєднання загально сприйнятих соціумом критеріїв дійсності права,

що постають як формальні приписи щодо порядку прийняття та ієрархії джерел

права [391, с. 102–112]. Тобто, має місце причиновий зв’язок між змістом актів,
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які підлягали систематизації в інших країнах світу, і природними умовами

діяльності суб’єктів ринку електронних комунікацій. У такий спосіб змістовні

критерії дійсності права електронних комунікацій узгоджуються з

формальними вимогами позитивного права. Важливо при цьому, щоб існувало

узгоджене вільне зовнішнє та внутрішнє волевиявлення всіх суб’єктів права

електронних комунікацій. Останні мають усвідомлювати потребу в

систематизації джерел права задля оптимізації порядку входження та діяльності

на ринку електронних комунікацій.

Відповідно, за критерієм стану систематизації джерел національного права

електронних комунікацій, повноти/вичерпності систематизації та наявності

національної специфіки правового регулювання, ступеня гармонізації

законодавства з наднаціональним правом потрібно виділяти країни з

оновленою правовою базою (Італія, Королівство Данія, Румунія, Федеративна

Республіка Німеччина, Кіпр, Республіка Польща, Королівство Бельгія,

Республіка Хорватія, Республіка Сербія, Турецька Республіка, Китайська

Народна Республіка, Сполучені Штати Америки, Фінляндія), а також ті, що

перебувають на етапі такого оновлення (Австралія (Австралійський Союз),

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); країни з

усталеними регулятивними підходами (Австрійська Республіка, Канада,

Королівство Нідерландів, Французька Республіка, Швейцарська Конфедерація,

Японія) [32, с. 21]. У країнах з оновленою правовою базою розроблено як

кодекс та нові закони, так і внесено зміни до вже сформованої правової бази.

Натомість усталені регулятивні підходи тяжіють до збереження кодифікованого

або ж розрізненого стану джерел права електронних комунікацій з одночасним

внесенням «точкових» змін задля забезпечення можливості входження на

світовий ринок електронних комунікацій.

Зокрема, беручи до уваги країни з оновленою правовою базою у сфері

електронних комунікацій, необхідно вказати, що модернізація або ухвалення

нових кодифікованих актів є типовою практикою країн-членів Європейського

Союзу. Зокрема, у Фінляндській Республіці з 2014 р. діє Кодекс
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інформаційного суспільства. Сполучене Королівство Великої Британії та

Північної Ірландії також рухається в напрямі до прийняття окремого

кодифікованого акта про електронні комунікації. Натомість у таких країнах, як

Королівство Данія та Румунія, прийнято нові закони, що регламентують сферу

електронних комунікацій. Окремі закони про електронні комунікації було

прийнято в Королівстві Бельгія та Республіці Хорватія. Прийомами

правотворчої техніки у вигляді внесення суттєвих змін і доповнень, а також

викладення актів у новій редакції керуються Федеративна Республіка

Німеччина, Кіпр і Республіка Польща. Оновлена правова база у сфері

електронних комунікацій представлена також в інших країнах світу, у тому

числі в Турецькій Республіці, Сполучених Штатах Америки та Китайській

Народній Республіці [27, c. 58].

Так, в Італійській Республіці в 2012 р. було викладено в новій редакції

Кодекс про електронні комунікації [368]. У результаті внесених змін до

регулятивних рамок у сфері електронних комунікацій загальні принципи

функціонування ринку електронних комунікацій та діяльності публічної

адміністрації стали модернізованими згідно з вимогами наднаціонального права

Європейського Союзу. На той момент оновлений нормативний акт містив

вичерпне регулювання вказаних відносин, а тому не було потреби в прийнятті

додаткових підзаконних актів. Особливий акцент робився на залученні

інвестицій та ефективному публічному управлінні на ринку електронних

комунікацій. На базі наведених положень для України важливо орієнтуватися

на таке формулювання тексту закону, щоб кількість підзаконних актів можна

було максимально скоротити.

Принагідно зазначимо, що Фінляндська Республіка має надзвичайно

конкурентний ринок електронних комунікацій, що вплинуло на передумови

систематизації права електронних комунікацій. З-поміж ключових компаній в

цій індустрії можна вказати на TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy,

Finnish Broadcasting Company Oy, Sanoma Oyj, Bonnier Ab. Окремі з них мають

власну розвинену інфраструктуру та дозвільні документи на всі можливі види
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діяльності на ринку електронних комунікацій [387]. Як видно з описаної

ситуації на ринку електронних комунікацій, у Фінляндській Республіці було

закладено технологічні передумови для систематизації права електронних

комунікацій та інших видів актів інформаційно-правової спрямованості.

Звідси випливає, що виправданим кроком було прийняття Кодексу

інформаційного суспільства, який набув чинності в 2015 році [393]. Цей

кодифікований акт охоплює як установчі категорії, так і порядок наділенням

суб’єктів ринку компетенцією у сфері електронних комунікацій з акцентом на

права користувачів мереж електронних комунікацій та споживачів послуг

електронних комунікацій, повноваження публічної адміністрації; особливості

дозвільної системи, включаючи процедуру повідомної реєстрації; надання

універсальної послуги, інших послуг електронних комунікацій, аудіовізуальних

послуг; використання радіочастотного та номерного ресурсів, здійснення

радіомовлення; взаємоз’єднання мереж, послуг та обладнання електронних

комунікацій; заходи щодо гарантування наступництва комунікацій та послуг;

забезпечення конфіденційності комунікацій та охорони права на приватність,

персональних даних; адміністративні збори, плата та компенсації; юридична

відповідальність [393].

Потрібно зауважити, що спектр правових інститутів, які регламентовані в

кодексі, не виходить за об’єктні характеристики права електронних

комунікацій. Відповідно, це була лише законотворча ініціатива щодо розробки

та прийняття саме кодексу, а не рамкового закону у сфері електронних

комунікацій [30, c. 59]. Якщо враховувати потенціал такої практики для

України, то раніше було встановлено доцільність консолідації при

систематизації національного права електронних комунікацій. До того ж,

національна правова база інформаційно-правової спрямованості є набагато

ширшою за сферу електронних комунікацій. Тому відповідно до національних

традицій правотворчості, якщо вже і прийняти кодифікований акт, то він

повинен бути засадничим, а не таким, що регламентує окремі інституціональні

прояви цифровізації процесів державотворення. Тим не менше, перелік
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категорій, які потрібно враховувати при систематизації права електронних

комунікацій, можна брати до уваги. Фактично він відповідає тенденціям

технологічно розвинених країн щодо врегулювання ключових аспектів

діяльності на ринку електронних комунікацій.

Натомість у Королівстві Данія законотворці обрали шлях консолідації при

оновленні регулятивних рамок у сфері електронних комунікацій. Було

визначено кілька найбільш значущих для ринку електронних комунікацій

блоків правових норм, що підлягали консолідації, а саме: сфера мереж і послуг

електронних комунікацій, радіочастотний ресурс, доступ та експлуатація

інфраструктури електронних комунікацій, створення та спільне використання

щогл для радіо. На основі цих блоків норм права електронних комунікацій було

розроблено окремі закони: про мережі та послуги електронних комунікацій

[335]; про радіочастотний ресурс [336]; про доступ та вилучення тощо кабелю

під час його прокладення для цілей телекомунікацій [333]; про створення та

спільне використання щогл для цілей радіо тощо [338]. Вказані закони були

доповнені низкою підзаконних актів щодо порядку надання мереж і послуг

електронних комунікацій, зобов’язань у частині універсальної послуги,

зберігання даних і т.п.

У контексті напрямів використання досвіду Данії в українських реаліях

необхідно зауважити, що описаний шлях систематизації права електронних

комунікацій був зумовлений лібералізацією ринку електронних комунікацій.

Для України також гостро стоїть потреба в лібералізації та дерегуляції

діяльності на ринку електронних комунікацій. Відтак, практика Данії може

братися до уваги в Україні. Водночас з метою оптимізації та забезпечення

доступності основних актів у сфері електронних комунікацій Україні

попередньо можна зупинитися на доцільності консолідації законодавства про

доступ та експлуатацію інфраструктури електронних комунікацій,

радіочастотний ресурс та щодо послуг електронних комунікацій.

Прийнятним для України може бути й досвід Румунії в частині

систематизації права електронних комунікацій. У цій країні діють оновлені
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законодавчі акти щодо регламентації діяльності на ринку електронних

комунікацій. Зокрема, було прийнято закони про правовий режим

інфраструктури електронних комунікацій [405] і про обробку персональних

даних та захист приватного життя у сфері електронних комунікацій [402],

урядовий декрет щодо електронних комунікацій [389]. Для Румунії правові

рамки у сфері електронних комунікацій орієнтуються на забезпечення

конкуренції та відкритості ринку електронних комунікацій, у тому числі

шляхом виключення обмежень на право власності у сфері електронних

комунікацій. Особливо чітко це видно в Законі про правовий режим

інфраструктури електронних комунікацій [405]. На національному рівні в

Румунії не заборонено право іноземних осіб на власність у сфері електронних

комунікацій. Звідси ринок електронних комунікацій в цій країні є

диверсифікованим, багатосегментним, і на ньому діє велика кількість

іноземних суб’єктів.

Для України напрям використання досвіду Румунії може виявитися

занадто радикальним. Такий висновок зумовлений тим, що національні

оператори та провайдери в Україні не мають можливості використовувати такі

потужні технології, як у Європі та інших розвинених країнах. У зв’язку з цим

повне зняття будь-яких обмежень для іноземних суб’єктів може призвести до

усунення з українського ринку електронних комунікацій національних

суб’єктів. Безумовно, така зміна відбуватиметься на основі законів ринку та

вільної конкуренції. Задля мінімізації негативних ризиків для національних

суб’єктів ринку електронних комунікацій бажано поступово вносити зміни до

законодавства про електронні комунікацій щодо забезпечення доступу на ринок

електронних комунікацій. Тим не менше, досвід Румунії стосовно обробки

персональних даних і захисту приватного життя у сфері електронних

комунікацій може бути корисним для України та не викликає застережень у

частині його імплементації й реалізації.

Істотного оновлення зазнала правова база у сфері електронних комунікацій

і у Федеративній Республіці Німеччина. У 2012 р. був викладений в новій
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редакції закон про телекомунікації [432]. Новели законодавства про електронні

комунікації стосувалися запровадження технологічно нейтрального

регулювання, а також розвитку Інтернет-інфраструктури. Особлива увага

приділялася порядку структурування, налаштування й адміністрування

номерного ресурсу, виділення простору нумерації, сплати відповідних зборів;

технічних перехоплень; екстрених викликів. На законодавчому рівні

регламентувався й розподіл частотного спектру щодо безпеки пристроїв і

уникнення перешкод (забезпечення електромагнітної сумісності). Деталізовано

було й гарантування прозорості при комунікаціях у мережі Інтернет: надання

клієнтам продукту з повною інформацію на придбаний пакет послуг; про

фактичну швидкість передачі даних порівняно зі ставкою, зазначеною в

договорі послуги; про мінімальну тривалість контракту з кожним клієнтом;

надання всієї інформації (наприклад, паролі), необхідної для клієнта, щоб мати

можливість підключитися до мережі Інтернет із будь-якого маршрутизатора.

Потрібно зазначити, що у Федеративній Республіці Німеччина прибутки в

індустрії електронних комунікацій дуже великі, навіть у національній компанії

Deutsche Telekom [434, c. 74–83]. Саме тому оновлення регулятивних рамок

було спрямоване на підтримання існуючого економічного стану та отримання

ще більшого прибутку. В Україні доходи від індустрії електронних комунікацій

є не такими значними. Врахування німецької практики може вивести Україну

до країн із розвиненою інфраструктурою електронних комунікацій. Для цього

необхідно орієнтуватися на забезпечення електромагнітної сумісності у сфері

електронних комунікацій, розвиток Інтернет-інфраструктури та гарантування

прозорості при комунікаціях у мережі Інтернет.

Кіпр також можна вважати прикладом країни з оновленою правовою

базою у сфері електронних комунікацій. Систематизація права електронних

комунікацій тут відбувалася за схемою повного врахування приписів

наднаціонального права електронних комунікацій в Європейському Союзі.

Модернізовані регулятивні рамки електронних комунікацій охоплюють і

закони про збереження даних електронних комунікацій для цілей розслідування
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серйозних кримінальних злочинів, про радіокомунікації; підзаконні акти щодо

підприємств з істотною ринковою перевагою, про методологію визначення

ринку електронних комунікацій, процедури аналізу ринку електронних

комунікацій, конкуренцію та переговорні процедури, радіообладнання, плату та

дозволи у сфері радіокомунікацій [428]. У ракурсі викладених

систематизованих актів щодо електронних комунікацій потрібно вказати на той

факт, що на Кіпрі передумови систематизації права електронних комунікацій

були тісно пов’язані з транскордонним співробітництвом у сфері електронних

комунікацій з країнами Південної Африки. Факторами, що це зумовлювати,

також були: збільшення частки користувачів послугами електронних

комунікацій, введення ліцензування для всіх видів діяльності на ринку

електронних комунікацій [433, c. 85–87].

Потрібно усвідомлювати й те, що за рівнем якості життя Україна значно

поступається Кіпру. Відтак, правова політика в цій сфері повинна

орієнтуватися на відмінні від кіпрських орієнтири правореалізації, зважаючи на

соціально-економічні обставини в Україні. До того ж, навряд чи доцільно для

України повністю імплементувати всю регулятивну базу наднаціонального

права електронних комунікацій Європейського Союзу. З метою ефективного

функціонування ринку електронних комунікацій в Україні потрібно поступово

впроваджувати ті європейські підходи, які не порушать рівновагу на

національному ринку електронних комунікацій та допоможуть вийти в

транскордонний простір електронних комунікацій.

Зважаючи на територіальну наближеність України до Республіки Польща,

доцільно проаналізувати й досвід цієї держави в частині систематизації права

електронних комунікацій. У Польщі систематизація законодавства йшла

шляхом консолідації. Так, було узгоджено правові положення законів про

телекомунікації (востаннє істотні зміни було внесено в 2013 р.) [427], про

забезпечення розвитку телекомунікаційних мереж і послуг (із останніми

змінами в 2012 р.) [337], про надання послуг за допомогою електронних засобів

[339]. Консолідації зазнали й положення законодавства про захист



97
персональних даних. Результатом такої систематизації права електронних

комунікацій стала лібералізація інформаційної інфраструктури, залучення

іноземних інвестицій та сприяння злиттю й поглинанню, забезпечення

конкуренції на ринку електронних комунікацій. При цьому потрібно вказати на

те, що в результаті проведеної консолідації законодавства закріпилася чітка

сегментація ринку електронних комунікацій за тими суб’єктами, які мають

найбільші економічні та технологічні потужності. Маються на увазі оператори

в галузі фіксованого зв’язку Orange Polska, Netia; постачальники послуг у

мережі електронних комунікацій GTS Poland, Exatel, Emitel, TK Telekom, Hawe;

провайдери в галузі фіксованого зв’язку UPC Polska, Multimedia Polska, Vectra;

оператори мобільного зв’язку Polkomtel, T-Mobile Polska, Orange Polska, P4,

Aero2, Mobyland, Centernet [433, c. 188–195].

Що ж до перспектив імплементації в Україні польського досвіду

систематизації права електронних комунікацій, то актуальним аспектом є

власне консолідація норм права електронних комунікацій. У цьому сенсі

потрібно орієнтуватися на такий результат систематизації правових норм, коли

б рівень залучення іноземних інвестицій був якнайвищим. Доцільно також

забезпечити лібералізацію інформаційної інфраструктури. Цікавим є той факт,

що в Україні сегментація ринку електронних комунікацій вже представлена,

тому польська практика може бути адаптована до українських реалій практично

в автентичному вигляді. Це спрощуватиме процес систематизації права

електронних комунікацій [30, c. 60].

Корисним для України може бути й досвід Королівства Бельгія в частині

систематизації права електронних комунікацій. Тут діє окремий галузевий

федеральний закон про електронні комунікації [334]. Потрібно зазначити, що

систематизація права електронних комунікацій в цій країні була масштабною.

Діючий федеральний закон про електронні комунікації майже повністю замінив

положення попереднього федерального закону від 1991 р., хоча частина

приписів останнього досі застосовується [334]. У результаті систематизації

права електронних комунікацій було встановлено доцільність деталізувати
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правове становище національного регулятивного органу в цій сфері. Відтак,

було прийнято окремі закони про статус регулятора в поштовій та

телекомунікаційній галузях Бельгії [340] і про ресурси та розв’язання суперечок

Бельгійським Інститутом поштових послуг і телекомунікацій та Бельгійським

органом із конкуренції [370]. Правові норми щодо інфраструктурних

характеристик у сфері електронних комунікацій було консолідовано в

Книзі ХІІ «Закон про електронну господарську діяльність» Кодексу

господарського права [367].

Із бельгійського досвіду систематизації права електронних комунікацій

для України корисними можуть бути положення щодо необхідності

деталізованої регламентації правового положення національного регуляторного

органу у сфері електронних комунікацій. Безумовно, опис процедур

розв’язання суперечок у цій сфері, у тому числі публічною адміністрацією,

також може сприяти формуванню більш стабільного регулятивного поля на

ринку електронних комунікацій. Тим не менше, в українські традиції правового

регулювання не вписується підхід щодо віднесення інфраструктурних

характеристик у сфері електронних комунікацій до предмета господарського

права. По суті, в Україні регулятивне ядро права електронних комунікацій має

публічно-правову, а не приватноправову природу.

Прийнятним для використання в Україні може бути й досвід Республіки

Хорватія та Республіки Сербія щодо систематизації права електронних

комунікацій. Вказана теза зумовлена тим, що в результаті оновлення правової

бази у сфері електронних комунікацій в цих двох країнах діють лише закони

про електронні комунікації [385; 400] і підзаконні акти, наприклад, у Республіці

Хорватія – постанова про порядок та умови надання мереж і послуг

електронних комунікацій [409]. Окремі правові норми, що регламентують

порядок використання електронних комунікацій та правовий статус суб’єктів

ринку в цій сфері, містяться в законах про рекламу [397], про електронну

комерцію [389], про захист економічної конкуренції [401] і про захист прав

споживачів [398]. Таке скорочення правової бази та спрощення правових норм
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допомагають лібералізувати регулятивні рамки та зробити функціонування

ринку електронних комунікацій більш прозорим. Безумовно, з урахуванням

наведених вище перспектив імплементації закордонного досвіду в Україні

одного нормативного акта у сфері електронних комунікацій для України буде

недостатньо. Разом із тим ініціатива спрощення національного права

електронних комунікацій є достатньо продуктивною.

У частині виходу України в простір наднаціонального права електронних

комунікацій необхідно орієнтуватися й на підходи Турецької Республіки щодо

систематизації права електронних комунікацій. Особливу увагу потрібно

приділити саме цій країні у зв’язку з інтеграцією національного права

електронних комунікацій в Україні та Турецькій Республіці після переходу

100 % акцій українського оператора Lifecell до турецького оператора Turkcell

[262]. Так, після систематизації на законодавчому рівні в Турецькій Республіці

(останні оновлення відбувалися в 2015 р.) види нормативних актів є

традиційними для сфери електронних комунікацій в Європі: закони про

електронні комунікації [384], про регулювання публікацій в мережі Інтернет і

боротьбу зі злочинами, вчиненими з використанням цих публікацій [404], про

врегулювання електронної комерції [403]. Новітні підходи за цими законами

були відображені на підзаконному рівні, представленому постановами про

конфіденційність та обробку персональних даних, про права споживачів у

галузі електронних комунікацій, про дозволи, про доступ та взаємоз’єдання

тощо. Для України в аспекті врахування турецького досвіду систематизації

права електронних комунікацій необхідно запровадити правове регулювання

порядку використання електронних комунікацій у мережі Інтернет. Необхідно

узгодити регулятивну практику в частині правового статусу споживачів послуг

електронних комунікацій, забезпечення права на приватність і охорони

конфіденційності даних користувачів мереж електронних комунікацій.

Для країн Сходу в межах азійської моделі електронного урядування також

типовою практикою є оновлення регулятивних рамок у сфері електронних

комунікацій з урахуванням здобутків науково-технічної революції та з метою
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залучення додаткових інвестицій. Ця практика може бути використана

Україною при систематизації національного права електронних комунікацій.

Зокрема, у Китайській Народній Республіці діють: рамкова постанова у сфері

електронних комунікацій, а також постанови про заходи з ліцензування бізнесу,

адміністрування інформаційних послуг у мережі Інтернет, висновки про

відкриття послуг електронних комунікацій для іноземного інвестування та

зняття обмежень для іноземної форми власності, управління компаніями з

іноземними інвестиціями [429]. Як видно з наведеного переліку нормативних

актів, що зазнали систематизації, акцент у регулятивних приписах повинен

робитися на інструментах залучення іноземних інвестицій та ефективних

механізмах публічного управління на ринку електронних комунікацій.

Країни загального права з англо-американською моделлю електронного

урядування також активно використовують різні види систематизації права

електронних комунікацій. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки спочатку

існували розрізнені закони, зокрема про кабельний зв’язок і про

телекомунікації, що згодом були консолідовані в закон про комунікації, який у

подальшому зазнавав змін у результаті кодифікації (було включено до

Розділу 47 відповідного кодексу Сполучених Штатів Америки) [431]. Зміни

правової бази в цій країні були спрямовані на диверсифікацію послуг

електронних комунікацій для приватних і корпоративних абонентів місцевого,

міжміського та міжнародного зв’язку та передачі даних, бездротового зв’язку,

широкосмугового зв’язку та доступу до мережі Інтернет, багатоканальних і

відеопрограм. Йдеться й про посилення незалежності національного

регуляторного органу у сфері електронних комунікацій, забезпечення права на

приватність, розвиток інформаційної інфраструктури. Водночас необхідно

зауважити, що регулятивні бар’єри для входження та конкуренція на ринку

електронних комунікацій в Сполучених Штатах Америки є істотними, потік

інвестування великий [433, c. 295–303].

Розглядаючи потенціал для імплементації американського досвіду

систематизації права електронних комунікацій, потрібно усвідомлювати, що в
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Сполучених Штатах Америки рівень економічного зростання та розвитку

індустрії електронних комунікацій є набагато вищими, аніж в Україні

[433, c. 295]. Звідси не доречно при систематизації напряму копіювати

положення американської правової бази. Оптимальним напрямом використання

досвіду Сполучених Штатів Америки може бути постійний моніторинг новел

регламентації діяльності на американському ринку електронних комунікацій та

визначення інститутів національного права електронних комунікацій. Такі

правові інститути можуть бути задіяні при взаємоз’єднанні вказаних мереж

електронних комунікацій. Якраз за цими змістовними блоками доцільно

проводити консолідацію правових норм задля створення уніфікованого

регулятивного масиву у сфері транскордонних електронних комунікацій.

При цьому з-поміж інших країн загального права Австралія

(Австралійський Союз) і Сполучене Королівство Великої Британії та Північної

Ірландії перебувають на етапі оновлення регулятивних рамок у сфері

електронних комунікацій. Так, в Австралії процес систематизації права

електронних комунікацій розпочався наприкінці 2015 р. – на початку

2016 року. Одразу необхідно зауважити, що регулятивний масив у цій країні є

значним: закони про телекомунікації [425], про послуги мовлення [347], про

радіокомунікації [412], про конкуренцію та споживачів [371], про захист прав

споживачів і стандарти послуг [421], про перехоплення та доступ [422], про

національну мережу широкосмугового зв’язку [408]. На поточному етапі

систематизації існує необхідність широкого використання нейтральної для

користувачів нормативної бази, спрощення системи управління використанням

радіочастотного ресурсу та зростання попиту на нього. Окремою специфічною

суто для Австралії тенденцією є максимальне спрощення правових положень,

щоб споживачі послуг і користувачі мереж електронних комунікацій могли

зрозуміти суть правових норм [434, c. 21–30]. Для України з австралійського

досвіду, по-перше, потрібно імплементувати загальний підхід щодо

філологічного спрощення джерел права електронних комунікацій. По-друге,
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можна врахувати тенденцію щодо консолідації норм права електронних

комунікацій за інститутами в межах окремих нормативних актів.

Що ж до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії,

то тут систематизація права електронних комунікацій мала кілька хвиль:

1) первинна регламентація використання інформаційно-комунікаційних

технологій в процесах державотворення в ХХ ст.;

2) лібералізація ринку електронних комунікацій в 1980-х рр.;

3) оновлення правової бази в частині розвитку інфраструктури та

цифрових послуг [434, c. 236–243]. У 2015 р. було розроблено проект Кодексу

про електронні комунікації [331], який визначив нові правила, що

регламентують встановлення та підтримання інфраструктури електронних

комунікацій, таких як щогли мобільного зв’язку; модернізований порядок

врегулювання спорів у сфері електронних комунікацій. Для України вказана

практика систематизації права електронних комунікацій може бути актуальною

в частині формування оновлених підходів щодо регламентації стійкої та

надійної мережевої інфраструктури – від волоконно-оптичного кабелю та

мідного дроту до бездротових антен і щогл. Це сприятиме збільшенню

технічних можливостей підключення до мережі, розширенню покриття та

врахуванню законних інтересів усіх суб’єктів ринку електронних комунікацій.

Крім цього, така консолідація національного права електронних комунікацій

стимулюватиме розгортання інфраструктури, забезпечивши споживачів всієї

країни високоякісними цифровими послугами.

Натомість країни з усталеними регулятивними підходами у сфері

електронних комунікацій знаходяться на території Далекого Сходу, Північної

Америки та Європи. Як зразок можна навести Австрійську Республіку та

Королівство Нідерландів [433, c. 34–40, 167–176]. Аналогічною є ситуація у

Французькій Республіці щодо кодифікованого акта, який, зокрема, визначає

особливості застосування електронних комунікацій [434, c. 64–73].

Швейцарська Конфедерація, Японія та Канада також мають усталену практику

регламентації сфери електронних комунікацій, хоча періодично в регулятивних
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рамках відбуваються «точкові» оновлення [433, c. 62–68; 434, c. 118–125, 214–

220]. Згадані зміни пов’язані з необхідністю врахування новітніх тенденцій

наднаціонального права електронних комунікацій.

Наприклад, доволі усталеними є регулятивні підходи, закладені в законах

про телекомунікації в Австрійській Республіці [426], у Королівстві Нідерландів

[419]. Принагідно у Французькій Республіці простежується традиція

збереження кодифікованого стану регулятивних рамок у сфері електронних

комунікацій, оскільки тут діє Кодекс про поштові та електронні комунікації

[366]. На території Європи Швейцарська Конфедерація також має усталений

характер права електронних комунікацій: дотепер діють прийняті в 1990–2000-

х рр. закон про телекомунікації [423], федеральні закони про контроль пошти та

телекомунікацій [436], про захист персональних даних [386], а також низка

підзаконних нормативних актів, які базуються на положеннях вказаних законів.

До того ж, у цих країнах до запровадження чинної правової бази, як правило,

були монополісти на ринку електронних комунікацій. Тому диверсифікація

суб’єктів ринку вже сприяла більш ефективному наданню послуг електронних

комунікацій. Цілком очевидно, що такий шлях для України не є прийнятним,

але при взаємодії з відповідними суб’єктами ринку електронних комунікацій

потрібно зважати на стабільність регулятивних рамок у цих країнах.

З метою ефективного функціонування національного ринку електронних

комунікацій Україна повинна орієнтуватися й на країни Сходу. Разом з тим,

незважаючи на постійний технологічний прогрес у цих країнах, необхідно

пам’ятати про усталені підходи до регламентації сфери електронних

комунікацій. Це зумовлено традиціями та правовими звичаями в цих країнах.

Наприклад, Японія на регулятивному рівні має дві чітко відокремлені сфери

застосування електронних комунікацій: tsushin (електронні комунікації) і

housou (мовлення) [434, c. 118]. Після систематизації права електронних

комунікацій в Японії діють базові закони про кабельні електронні комунікації

[430] і про радіохвилі [411]; закони про господарську діяльність у сфері

електронних комунікацій [420], про Nippon Telegraph і Telephone Corporation
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[396], про мовлення [345]. При цьому правова регламентація щодо електронних

комунікацій стосується відправлення, передачі або одержання кодів, звуків або

зображень на дротових, бездротових засобах або будь-яких інших

електромагнітних засобах. Мовлення стосується відправки електрозв’язку для

цілей, прямо сприйнятих громадськістю. Основна відмінність регулювання

електронних комунікацій і мовлення – це те, що конфіденційність вмісту

електрозв’язку захищена [434, c. 118–125]. Таким чином, регулювання змісту

електрозв’язку мінімальне. Натомість зміст мовлення регулюється відповідно

до суспільного добробуту. Для України при взаємодії з суб’єктами ринку

електронних комунікацій в Японії потрібно чітко усвідомлювати описані

регулятивні відмінності. Що ж до перспектив застосування японського досвіду

на національному рівні, то з урахуванням правових традицій в Україні можна

звернутися до ідеї про мінімальне правове регулювання змісту даних, які

передаються із застосуванням електронних комунікацій.

Потужність української діаспори в Канаді відкриває перспективи

інтеграції ринків електронних комунікацій у цих двох країнах [433, c. 62–68].

Водночас, незважаючи на перебування на етапі кардинального оновлення

національного права електронних комунікацій, Україна повинна зважати на

доволі консервативний підхід Канади до оновлення регулятивних рамок у цій

сфері. У Канаді діють закони про телекомунікації [424], про канадську комісію

в галузі радіо, телебачення та телекомунікацій [349] і про мовлення [346]. У цій

країні регулятивна практика у сфері електронних комунікацій після

систематизації орієнтується на інфраструктурні характеристики та стабільність

правових положень [433, c. 62–68]. У цілому для України такий напрям

систематизації не видається прийнятним, зважаючи на національні передумови

систематизації права електронних комунікацій.

Як видно з описаного закордонного досвіду систематизації права

електронних комунікацій, новітній етап використання в Україні світового

досвіду систематизації права електронних комунікацій повинен спиратися на

антропологічні засади. Останні в історичній перспективі були фундаментом для
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оновлення предмета адміністративного права в цілому. Як вдало зазначає

А.Х. Саїдов, антропологічні константи нерозривно пов’язані з відкритістю

світу, коли процес становлення людини відбувається у взаємозв’язку як з

природним, так і антропогенним навколишнім середовищем [256, с. 81–82]. Це

означає, що антропологія права електронних комунікацій пов’язана з

використанням антропо- і соціоцентричних аспектів регламентації діяльності

на ринку електронних комунікацій у межах наднаціонального та національного

позитивного права електронних комунікацій у відповідних країнах світу. При

цьому публічна адміністрація, користувачі мереж і споживачі послуг

електронних комунікацій інтегруються в антропологічне предметне поле

адміністративного права. Ці суб’єкти як частина емпіричної дійсності

виступають як основними суб’єктами систематизації, так і суб’єктами ринку

електронних комунікацій.

Отже, можна стверджувати, що в сучасний період становлення

адміністративного права як галузі зазнало істотних змін, пов’язаних із

суцільною цифровізацією всіх процесів державотворення в Україні. Відповідно,

світова практика систематизації права електронних комунікацій як

фундаментальний чинник цього процесу сформувалася під впливом традицій

правової системи, зовнішніх факторів. З-поміж останніх можна назвати

оновлені правові рамки наднаціонального права електронних комунікацій, а

також сформовану практику відносин на ринку електронних комунікацій.

Зазвичай тенденції описаної систематизації передбачали лібералізацію

відносин між суб’єктами права електронних комунікацій, консолідацію

розрізненого правового масиву за інститутами цієї галузі права та спрощення

текстуального виразу джерел права електронних комунікацій. Разом із тим

існують країни, що дотримуються консервативного підходу в частині

проведення «точкової» систематизації лише з метою забезпечення ефективної

діяльності на ринку електронних комунікацій. Для України на новітньому етапі

оновлення системи адміністративного права напрями використання

закордонного досвіду пов’язані з традиційним шляхом систематизації. Тому
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повинні стосуватися кардинального оновлення загальних засад права

електронних комунікацій, консолідації його інститутів. Необхідно також

розробити стандарти поведінки для суб’єктів ринку електронних комунікацій у

предметному полі адміністративного права.

Таким чином, у якості загального висновку потрібно констатувати, що

світова практика систематизації права електронних комунікацій формувалася

під впливом традицій правової системи відповідних держав, зовнішніх

факторів. До останніх можна віднести оновлені правові рамки

наднаціонального права електронних комунікацій, а також сформовану

практику відносин на ринку електронних комунікацій. Зазвичай тенденції

систематизації передбачали лібералізацію відносин між суб’єктами права

електронних комунікацій, консолідацію розрізненого правового масиву за

інститутами цієї галузі права та спрощення текстуального виразу джерел права

електронних комунікацій. Водночас існують країни, що дотримуються

консервативного підходу в частині проведення «точкової» систематизації лише

з метою ефективної діяльності на ринку електронних комунікацій. Для України

напрями використання закордонного досвіду пов’язані з традиційним шляхом

систематизації, а тому стосуватимуться кардинального оновлення як загальних

засад права електронних комунікацій, так і консолідації його інститутів.

Висновки до Розділу 1

1. Показано сутність електронних комунікацій як нового інструменту

забезпечення становлення й розвитку електронної держави та провідної

об’єктної характеристики права електронних комунікацій.

2. Сформульовано позицію про те, що в загальноінституційному плані

право електронних комунікацій стосується романо-германської правової сім’ї.

Співвідношення публічного та приватного в системі права ще з часів розквіту

римського права завжди мало фундаментальне значення для романо-
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германської правової сім’ї та не втрачає своєї актуальності й на сьогодні.

Констатовано, що в ситуації з правом електронних комунікацій описаний

аксіологічно-телеологічний критерій не може бути використаний повною

мірою у зв’язку з потужними процесами дифузії публічно-правових і

приватноправових характеристик у відповідному правовому утворенні.

У межах цього дослідження право електронних комунікацій розглядається

як галузь Особливого адміністративного права. Продемонстровано, що праву

електронних комунікацій притаманне поєднання властивих лише йому

сутнісних компонентів та особливих інституціональних складових елементів у

трьох вимірах: у системно-структурному аспекті; виходячи з регулятивних

ознак; за проявами інституціоналізації.

Вказано, що право електронних комунікацій як галузь права має специфічну

антропологію, що зумовлює її правову природу. Таке системне утворення

необхідно сприймати крізь призму повноважності користувачів мереж електронних

комунікацій, споживачів і постачальників послуг електронних комунікацій. Для

України такий часовий проміжок потрібно визначати з періоду її незалежності. По-

перше, до цього цифровізація не була визначена як пріоритетний напрям державної

політики, а інформатизація мала лише фрагментарний характер. По-друге, у

системно-структурному вимірі в цей період якраз і сформувався

персоноцентризм у реалізації прав, свобод та інтересів людини. Вказаному

критерію відповідає антропоцентризм адміністративного права.

3. З’ясовано, що в предметно-об’єктному вимірі право електронних

комунікацій поєднує в собі регулятивні й охоронні аспекти, що виявляються в

мотиваційному та діяльнісному проявах. Мотиви, потреби, інтереси та цінності,

що мають на меті суб’єкти права електронних комунікацій, обумовлюють у

подальшому їхні інтеракції між собою. У цьому разі регулятивна компонента у

вигляді норм адміністративного права визначає правові рамки реалізації

повноважень цих осіб із метою задоволення публічного інтересу в межах

відносин щодо електронних комунікацій. Із цією метою суспільні відносини,

правові блага та цінності як об’єкти права електронних комунікацій
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зумовлюють втілення управлінської складової цього юридичного утворення, а в

разі виникнення деліктів – захисної компоненти. Квінтесенцією описаного

об’єктного виміру є його матеріально-правова зумовленість.

4. Продемонстровано суб’єктні характеристики права електронних

комунікацій, в аспекті яких йдеться про суб’єктів публічної адміністрації та

компетенційно пов’язаних із ними інших суб’єктів публічного права, з одного

боку, а також суб’єктів приватного права – користувачів мереж електронних

комунікацій, споживачів і постачальників послуг електронних комунікацій.

5. Доведено, що наразі потрібно вести мову не суто про національне право

електронних комунікацій, а й про наднаціональний щабель права електронних

комунікацій. Останній в умовах постіндустріального суспільства є незмінним

атрибутом ефективного провадження діяльності на ринку електронних

комунікацій. Викладене базується на адаптації концепції школи історичного

права та транскордонного характеру функціонування ринку електронних

комунікацій.

6. Показано «двошаровий» характер передумов систематизації права

електронних комунікацій для України в частині надання послуг електронних

комунікацій та взаємоз’єднання мереж електронних комунікацій. Останні

мають узгоджуватися з європейськими стандартами. Обґрунтовано вплив

соціально-економічних стандартів на результет консолідації норм права

електронних комунікацій з урахуванням поточного рівня систематизації

вказаної сфери та правових рамок, встановлених наднаціональним

європейським правом.

Доведено доцільність визначати види систематизації права електронних

комунікацій крізь призму практичних потреб, які висуваються перед

суб’єктами правотворчості щодо упорядкування чинної правової бази у сфері

електронних комунікацій та її узгодження з вимогами європейського права. Це

передбачає усунення суперечностей та колізій між діючими нормами права

електронних комунікацій на основі їх правильного тлумачення й

упорядкування. Телеологічний вимір такої діяльності стосується докорінного
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оновлення правових рамок у врегулюванні відносин у сфері електронних

комунікацій. Для забезпечення єдності правового регулювання у сфері

електронних комунікацій потрібно звести разом окремі близькі за змістом

нормативно-правові акти та усунути прогалини в праві.

7. Визначено, що узгодження права електронних комунікацій в Україні з

транс’європейськими стандартами повинно здійснюватися на засадах взаємної

відповідності систем права, введення уніфікованих еталонів сервісної

спрямованості.

Констатовано, що виходячи з потреб, які висуваються при систематизації

права електронних комунікацій, за формою проведення прийнятним її видом є

консолідація: 1) виокремлення ядра систематизації та удосконалення правових

норм у ньому; 2) оновлення «поточного» рівня правового регулювання в

пов’язаних нормативних актах, актах органів судової влади, технічних стандартах,

у тому числі шляхом включення норм міжнародного (наднаціонального) права.

8. Висвітлено герменевтичну спрямованість консолідації норм права

електронних комунікацій. Для ефективної систематизації права електронних

комунікацій інтерпретація сутності правових регуляторів повинна проводитися в

прямому та максимально безпосередньому значенні текстуальних виразів і з

урахуванням їхньої автономності. Це відбувається через єдність цілого масиву

права електронних комунікацій («герменевтичне коло»). У прагматичному плані

результатом консолідації норм права електронних комунікацій є адекватне

розуміння норм права електронних комунікацій на національному рівні, узгоджене

з приписами наднаціональних регулятивних рамок. Важливо забезпечити єдність

процесу узгодження нормативного масиву й актів його застосування в конкретних

життєвих ситуаціях на основі постулатів антропо- та соціоцентризму, справедливих

стандартів діяльності на ринку електронних комунікацій.

9. Вказано, що необхідно узгодити універсальні регулятивні рамки для права

електронних комунікацій та його конкретні інститути з поточним рівнем

передумов відповідної систематизації. Важливо враховувати особливості

попереднього, поточного та потенційного соціально-економічного рівня розвитку
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українського суспільства, практику здійснення публічного управління на кожному

конкретному історичному етапі. Тим не менше, основою при цьому повинен

виступати телеологічний вимір систематизації права електронних комунікацій.

10. Встановлено, що в третій хвилі систематизації права електронних

комунікацій в Україні, зумовленої прийняттям Директив Нової Регуляторної

Структури, потрібно орієнтуватися на правові норми, які пройшли перевірку часом

і відповідають реаліям розвитку ринку електронних комунікацій, передовим

підходам щодо застосування інноваційних технологій у діяльності публічної

адміністрації та суб’єктів приватного права у названій сфері. При узгодженні

щаблів передумов третьої хвилі систематизації права електронних комунікацій в

Україні потрібно виходити з модернізації інституціонального виміру діяльності

суб’єктів ринку електронних комунікацій. Другим важливим аспектом також є

оновлення змістовних характеристик діяльності на ринку електронних комунікацій.

Проілюстровано, що метою першого порядку систематизації права

електронних комунікацій в цьому контексті повинна стати реалізація свого

потенціалу окремими фізичними та юридичними особами, які є суб’єктами

ринку електронних комунікацій. Відповідно, метою другого порядку –

сприяння сталому розвитку (процес дискретного та

прогресивного/регресивного характеру). Глобальною метою має стати

підвищення якості життя.

11. Виділено країни з оновленою правовою базою щодо національного

права електронних комунікацій (Італійська та Фінляндська Республіки,

Королівство Данія, Румунія, Федеративна Республіка Німеччина, Кіпр,

Республіка Польща, Королівство Бельгія, Республіка Хорватія, Республіка

Сербія, Турецька Республіка, Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати

Америки), а також ті, що перебувають на етапі такого оновлення (Австралія

(Австралійський Союз), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної

Ірландії); країни з усталеними регулятивними підходами (Австрійська

Республіка, Канада, Королівство Нідерландів, Французька Республіка,

Швейцарська Конфедерація, Японія).
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РОЗДІЛ 2

МЕХАНІЗМ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

ПРАВА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ

2.1 Сутність, значення та елементи механізму систематизації права

електронних комунікацій

Розглядаючи механізм систематизації права електронних комунікацій як

юридичну категорію, потрібно виходити насамперед із інструментарно-

процедурних характеристик цієї моделі правового впливу. До того ж, з огляду

на регулятивне ядро права електронних комунікацій квінтесенцією

відповідного механізму систематизації є його адміністративно-правовий вимір.

У цьому ракурсі механізм систематизації права електронних комунікацій

необхідно розглядати як динамічну категорію. Власне, цей підхід у юридичній

доктрині сприймається як динаміка адміністративно-правового регулювання,

що впливає на анатомію правової дійсності, юридичну субстанцію через

елементи системи права, які зазнають регулятивного впливу [9, с. 92–93;

280, с. 63–65].

При цьому реальної дії такий механізм набуває лише за умови

застосування трифазної спрямованості в інструментарно-процедурному вимірі.

По-перше, поточний стан відносин на ринку електронних комунікацій впливає

на направленість механізму систематизації права електронних комунікацій. По-

друге, відбувається власне процес систематизації права електронних

комунікацій. По-третє, через консолідовані норми права електронних

комунікацій здійснюється вплив на правовідносини за участі суб’єктів права

електронних комунікацій (через функціональний прояв із використанням

інструментів діяльності публічної адміністрації). Як пояснюють В.К. Колпаков

та О.В. Кузьменко, при цьому має місце забезпечення правових режимів, а

також здійснення правового регулювання та впливу, дія права, у тому числі
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реалізація публічного управління [94, с. 152]. По суті, важливо, щоб втілені в

нормах права правила поведінки суб’єктів права електронних комунікацій

через акти реалізації та правовідносини узгоджувалися з фактичною взаємодією

суб’єктів ринку електронних комунікацій.

Описана вище ситуація щодо узгодження правовідносин на ринку

електронних комунікацій з консолідованими нормами права електронних

комунікацій вказує на необхідність формування індивідуальних, особистісних і

групових мотивів, потреб та інтересів вказаних суб’єктів у наданні послуг

електронних комунікацій належної якості, кількості та асортименту. Така

мотиваційна концепція вказує на усвідомлені потреби, внутрішні стимули

активності, а також бажані умови діяльності як підстави для відповідної

поведінки [324, c. 92–94]. Фактично поточний рівень розвитку ринку

електронних комунікацій повинен визначати мотиваційну зорієнтованість

суб’єктів, які беруть участь у систематизації норм права електронних

комунікацій з урахуванням потреб та інтересів суб’єктів ринку електронних

комунікацій. Система ціннісних орієнтацій суб’єктів права електронних

комунікацій у ракурсі реалізації механізму його систематизації повинна

відображати антропо- та соціоцентричну спрямованість консолідованих норм

права з урахуванням домінуючих ціннісно-мотиваційних, а також

раціонального та емоційного аспектів світогляду та мотивації суб’єктів ринку

електронних комунікацій, насамперед користувачів мереж електронних

комунікацій, споживачів послуг електронних комунікацій.

Звідси випливає, що під механізмом систематизації права електронних

комунікацій необхідно розуміти функціональні елементи, правовідносини та

інструменти, які структурують правила поведінки суб’єктів права електронних

комунікацій, зокрема, при здійсненні публічного управління задля досягнення

мети та завдань правової держави, забезпеченні правомірної поведінки

суб’єктів, їхньої адміністративної правосуб’єктності та реалізації публічного

інтересу щодо забезпечення безперешкодного доступу до конкурентного ринку

електронних комунікацій та отримання споживачами відповідних якісних
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послуг електронних комунікацій. Конститутивні елементи цього механізму

систематизації в другій фазі дають змогу забезпечити через відповідну

нормативно-правову базу публічний інтерес і конкурентність на ринку

електронних комунікацій [27, c. 110]. Деталізуючи механізм систематизації

права електронних комунікацій, необхідно вказати, що цей механізм в

адміністративно-правовому вимірі реагує не лише на регулятивні, а й на

доктринальні характеристики. Це пов’язано з потребою первинного

формулювання теоретичних постулатів обґрунтування оновлення процедурних

і змістовних аспектів функціонування ринку електронних комунікацій. У

подальшому стає можливою легітимація запроваджуваних процедур у

фактичній діяльності суб’єктів права електронних комунікацій.

Як пояснюють С.В. Ситник і С.О. Телешун, існування ефективних

процедур забезпечує належний стан взаємодії в парадигмі «людина-влада»,

«людина-управління» [286]. Відтак, консолідована версія законодавства про

електронні комунікації матиме цілісний вигляд і демократичну спрямованість

на підставі новітніх тенденцій цифровізації в Україні з урахуванням розвитку

наднаціонального права Європейського Союзу [348]. Необхідно зважати на той

факт, що вказаний механізм орієнтується на цілі відповідної систематизації з

урахуванням проєвропейського вектору розвитку ринку електронних

комунікацій. У такий спосіб санкціонуються висококонкурентні моделі

юридичного впливу на поведінку суб’єктів права електронних комунікацій.

Необхідно зважати на багатовекторність механізму систематизації права

електронних комунікацій задля встановлення правового статусу різних

суб’єктів ринку електронних комунікацій, у тому числі суб’єктів публічної

адміністрації з повноваженнями проводити таку систематизацію.

У ракурсі викладених положень про спрямованість механізму

систематизації права електронних комунікацій потрібно уточнити, що цей

механізм має багатогранну природу та повинен охоплювати, як вказують

В.К. Колпаков та О.В. Кузьменко, зокрема, механізм правотворчості

[94, с. 152]. З урахуванням викладених положень про механізм систематизації
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права електронних комунікацій потрібно брати до уваги його міжнародно-

правову, національну матеріальну конституційно-правову, адміністративно-

правову та приватноправову, а також процедурну природу [43, с. 17–26;

107, с. 8–15; 120, с. 128–132; 310, с. 7–9]. Загалом, вирішальну роль при

систематизації права електронних комунікацій відіграють регулятивна та

забезпечувальна його характеристики. По суті, необхідно досягти балансу між

гармонізацією стану регулятивного масиву у сфері електронних комунікацій,

реалізацією прав і законних інтересів суб’єктів ринку електронних комунікацій

та забезпеченням синхронізованості цього процесу. Через такі фактори

інституціоналізуються відповідні умови для цифровізації ринку електронних

комунікацій та охорони прав, свобод і законних інтересів споживачів послуг

електронних комунікацій (користувачів), прав і законних інтересів операторів

та провайдерів електронних комунікацій. В організаційно-правовому ракурсі це

означає, що завдяки упорядкуванню процедур взаємодії суб’єктів права

електронних комунікацій у правовідносинах, учасниками яких є останні, через

кореспондуючі форми правового впливу з використанням відповідних методів

формуються умови входження українського сегменту ринку до

транскордонного простору електронних комунікацій.

Так, у міжнародно-правовому вимірі описуваний механізм систематизації

повинен орієнтуватися на норми міжнародного права, зокрема

наднаціонального права електронних комунікацій Європейського Союзу. Ці

норми права повинні бути імплементованими в національне право електронних

комунікацій, у тому числі за сприяння учасників міжнародно-правових

відносин. Надалі повинен діяти конституційно-правовий вимір механізму

систематизації права електронних комунікацій. Причому важливо враховувати

норми Основного Закону України, а також політичні рішення із провадження

цифровізації в Україні. Ключовими суб’єктами такого процесу виступають

Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України.

У подальшому механізм систематизації повинен «спускатися» на

адміністративно-правовий вимір. Тут через норми Загального та Особливого
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адміністративного права суб’єкти публічної адміністрації, а також суб’єкти

делегованих повноважень в інституціонально-процедурному плані впливають

на врахування інтересів усіх суб’єктів ринку електронних комунікацій при

здійсненні вказаної систематизації. До того ж, цей вимір систематизації тісно

пов’язаний з приватноправовим виміром механізму. Водночас жоден із цих

«статичних» матеріальних національних вимірів механізму систематизації не

може бути втілений без врахування процедурно-процесуального виміру.

Останній забезпечує динаміку систематизації права електронних комунікацій,

зокрема, через описаний І.С. Гриценком інститут адміністративної юстиції для

врегулювання конфліктів між представниками суб’єктів публічної адміністрації

та суб’єктами приватного права [61, с. 107], запропонований М.І. Смоковичем

інститут адміністративної юстиції для розгляду та вирішення справ

компетентним судом [265, c. 12].

З урахуванням викладених положень про сутність механізму

систематизації права електронних комунікацій необхідно більш детально

розглянути елементи цього механізму згідно із спрямованістю до цифрового

стрибка. Так, у доктрині до таких складових відносять як традиційні основні,

так і додаткові елементи: правосвідомість [123, с. 470–473; 320, с. 157–158];

правову культуру [320, с. 157–158]; принципи права [7, с. 87–90; 261, с. 498–

499]; методи права [7, с. 87–90]; норми права [7, с. 89; 56, с. 20–21; 57, с. 23;

123, с. 470–473; 312, с. 341–342; 320, с. 157–158; 330, с. 49] та їх зовнішнє

вираження (джерела права) [7, с. 87–90]; правовідносини [7, с. 89; 56, с. 20–21;

57, с. 23; 123, с. 470–473; 312, с. 341–342; 320, с. 157–158; 330, с. 49],

суб’єктивні права і обов’язки в їх індивідуалізації [261, с. 498–499]; акти

офіційного тлумачення норм права [123, с. 470–473] або норми тлумачення

права [7, с. 89; 56, с. 20–21; 57, с. 23; 330, с. 49].

Натомість третя фаза впливу консолідованих норм права на відносини

між суб’єктами ринку електронних комунікацій передбачає також врахування

реалізацію (акти реалізації) правових норм [7, с. 89; 56, с. 20–21; 57, с. 23;

330, с. 49]; процедури реалізації норм [7, с. 87–90]; принцип (режим) законності
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[7, с. 87–90; 123, с. 470–473; 320, с. 157–158]; юридичні факти [7, с. 89;

123, с. 470–473] або фактичні склади (особливо організаційно-виконавчі

правозастосовні акти) [123, с. 470–473]; правовідносини [7, с. 89; 56, с. 20–21;

57, с. 23; 123, с. 470–473; 312, с. 341–342; 320, с. 157–158; 330, с. 49],

суб’єктивні права і обов’язки в їх індивідуалізації [261, с. 498–499]; акти

реалізації юридичних прав та обов’язків [123, с. 470–473; 312, с. 341–342;

320, с. 157–158]; акти застосування права [320, с. 157–158], у тому числі

охоронний правозастосовний акт [123, с. 470–473], нетипові правові

розпорядження [261, с. 498–499]; правові санкції щодо порушників норм права

[326, с. 40–41].

Що стосується викладеного переліку елементів, то необхідно уточнити,

що суто легістський підхід не можна вважати повністю достатнім. Відповідно,

для належного розкриття природи електронних комунікацій та сутності

відносин на ринку електронних комунікацій потрібно брати до уваги як власне

нормативно-правовий, так і функціональний та інструментальний виміри

(деталізовано в підрозділах 2.3 і 2.4). Разом із тим не всі з перерахованих вище

елементів є рівнозначним за своїм змістовним обсягом. Так, правосвідомість,

правова культура, принципи права, акти тлумачення права пов’язані з

нормативно-правовим забезпеченням. Принцип чи режим законності

охоплюється поняттям принципів права. Фактично має місце ситуація, за якої

задіюються основні та компліментарні складові механізму систематизації права

електронних комунікацій. Обидві з цих груп елементів створюють базис для

консолідації норм права електронних комунікацій, але додаткові елементи

механізму систематизації не здійснюють прямого регулятивного впливу при

систематизації відповідних правових норм.

У ракурсі викладених положень про основні елементи механізму

систематизації права електронних комунікацій можна підтримати

доктринальний підхід у частині відокремлення органічних і функціональних

складових такого механізму [281, c. 33]. Тим не менше, не повною мірою

законам логіки відповідає формулювання назв цих елементів. Так, більш
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змістовно коректними видаються назви «субстанціональні» та

«функціональні». Зокрема, до субстанціональних елементів доречно відносити

нормативно-правове забезпечення (правову свідомість, правову культуру,

принципи права, правові режими, правові норми), а до функціональних –

правовідносини та інструменти. При цьому перша група складових механізму

систематизації права електронних комунікацій забезпечує його «статику» через

органічні риси правової матерії у сфері використання електронних комунікацій.

Друга ж група створює умови для «динамічної» консолідації норм права

електронних комунікацій, у тому числі крізь призму його цифровізації.

Необхідно також враховувати той факт, що за допомогою інструментів

належним чином реалізується нормативно-правове забезпечення механізму

систематизації права електронних комунікацій, що дістає практичне

підтвердження на третій фазі з урахуванням реальних правовідносин на ринку

електронних комунікацій.

Що ж до деталізації складових елементів механізму систематизації права

електронних комунікацій, то для результативного групування юридичних норм

із формалізованих і неформалізованих джерел права потрібно зважати

насамперед на процедурні прояви регламентації відносин на ринку електронних

комунікацій. Вказаний складовий елемент механізму систематизації права

електронних комунікацій дає можливість реалізувати легальні завдання щодо

санкціонування норм права на підставі типів юридичного впливу [10, с. 348].

Основою цього процесу повинна бути структуризація законодавчого масиву з

одночасною імплементацією норм наднаціонального права електронних

комунікацій, зокрема права Європейського Союзу в частині врахування

публічного інтересу з оновлення ринку електронних комунікацій відповідно до

стандартів цифровізації та відповідних національних інтересів України. Не

менш важливо виходити з двовимірного прояву описуваної систематизації. У

цьому сенсі йдеться про врахування регулятивної спрямованості норм права

електронних комунікацій, а також про інституціонально-функціональне

підґрунтя процесів систематизації. Відтак, при консолідації норм права
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електронних комунікацій ключову роль у відповідному механізмі

систематизації відіграє нормативно-правове забезпечення переважно в

глобальному адміністративно-правовому вимірі.

Необхідно зауважити, що сутність нормативно-правового забезпечення

реалізації механізму систематизації права електронних комунікацій, як

правило, розкривається крізь призму статико-динамічних характеристик:

– у легістському вимірі як нормативні та адміністративні акти в частині

регламентації суспільних відносин [44, c. 14];

– у регулятивному плані в якості державного впливу в інтересах людини,

суспільства та держави [326, c. 40], впливу юридичних норм на суспільні

відносини для забезпечення прав, свобод і законних інтересів суб’єктів

публічного та приватного права, інтересів громадянського суспільства та

держави [8, c. 88, 89; 81; 288, c. 52];

– у гарантійно-забезпечувальному плані як послідовно реалізовані

правові засоби для задоволення інтересів суб’єктів і досягнення мети та завдань

правової держави [123, c. 470–473; 312, с. 341–342];

– у структуруючому ракурсі в якості комплексу адміністративно-

правових інструментів для впорядкування суспільних відносин у сфері

публічного управління [56, c. 20–21; 57, с. 23].

Як результат, через правотворчість систематизаційної спрямованості

повинні забезпечуватися впорядкованість, цифровізація та сталий розвиток

ринку електронних комунікацій з урахуванням публічного інтересу його

учасників і національного інтересу з входження України в транскордонний

простір електронних комунікацій. Відтак, під нормативно-правовим

забезпеченням систематизації права електронних комунікацій необхідно

розуміти послідовно реалізовані правові інструменти, спрямовані на

впорядкування норм права електронних комунікацій, які встановлюють

порядок виникнення, зміни та припинення суспільних відносин на ринку

електронних комунікацій з метою задоволення публічного інтересу його
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учасників і національного інтересу з входження України в транскордонний

простір електронних комунікацій.

Разом із тим потрібно зауважити, що на сьогодні якість нормативно-

правового забезпечення систематизації права електронних комунікацій не є

повною мірою належною. Так, нерідко в судовій практиці мають місце

випадки, коли законодавчі норми права електронних комунікацій визнаються

неконституційними чи протиправними, у тому числі щодо компетенційних

спорів. Наприклад, Конституційний Суд України у своєму рішенні визнав

неконституційними положення Закону України «Про телекомунікації» щодо

підконтрольності Національної комісії з питань регулювання зв’язку

Президентові України та затвердження останнім Положення про цей

національний регулятивний орган, а також призначення та звільнення його

окремих посадових осіб (за поданням Прем’єр-міністра України на посади

Голови та членів Національної комісії з питань регулювання зв’язку та

припинення їх повноважень на цих посадах, а в разі їх вакансії – нового Голови

чи члена цієї комісії) [245]. По суті, описувана ситуація наочно демонструє

нехтування ієрархією джерел права електронних комунікацій при встановленні

правових норм нормативних актів нижчої юридичної сили. У цьому випадку не

було взято до уваги конституційний рівень відповідних джерел, а саме:

положення ст. ст. 8, 19, 116; п.п. 10, 15 ч. 1 ст. 106 Основного Закону України

[98]. Таким чином, при інституціоналізації та практичній реалізації

нормативно-правового забезпечення систематизації права електронних

комунікацій доцільно зважати на багаторівневий ієрархічний характер джерел

права електронних комунікацій, у тому числі з урахуванням їхнього

наднаціонального рівня.

На переконання Д. Норта, вказані правила поведінки придумані людьми,

що через обмеження спрямовують взаємодію у визначеному напрямі

[139, с. 67]. У цьому сенсі закріплені в зазначених джерелах норми права

електронних комунікацій посилюють правову визначеність і об’єктивізм при

взаємодії суб’єктів права електронних комунікацій. Зокрема, належний рівень
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систематизації уповноважуючих, зобов’язуючих і забороняючих норми права

електронних комунікацій дозволяє зменшити кількість компетенційних спорів і

регламентувати діяльність національного регулятивного органу відповідно до

принципів верховенства права та законності, створити умови для

недискримінаційного входження та діяльності на ринку електронних

комунікацій, мінімізувати ступінь адміністративних бар’єрів і ризиків для

учасників цього ринку. Відповідно, підвищується рівень диспозитивності та

самостійності при прийнятті рішень на горизонтальному рівні правовідносин

між суб’єктами права електронних комунікацій, а також дотримання їхніх

суб’єктивних юридичних обов’язків активного та пасивного змісту.

З огляду на викладені статико-динамічні характеристики нормативно-

правового забезпечення систематизації права електронних комунікацій

потрібно виходити з того, що відповідна юридична категорія практично

втілюється насамперед через інструментальний вимір механізму систематизації

права електронних комунікацій. У межах доктрини з цього приводу

сформувався підхід щодо виокремлення чотирьох базових рівнів зазначеного

інструментарію, а саме: загальнофілософського [15, с. 290; 232, с. 618],

загальнонаукового [232, с. 618], конкретно-наукового та спеціального

[15, с. 292]. На загальнофілософському рівні йдеться про діалектику та

метафізику інструментів систематизації права електронних комунікацій, а

також про інтуїтивний, феноменологічний, герменевтичний, діяльнісний та

інші методи вказаної систематизації на етапі постмодерну юридичних

досліджень. Із-поміж загальнонаукових інструментів систематизації права

електронних комунікацій необхідно виокремлювати емпіричні (спостереження,

опис, вимірювання, експеримент, порівняння), загальнологічні (аналіз і синтез,

індукція та дедукція, абстрагування й узагальнення, аналогія) і теоретичні

методи (формалізація, ідеалізація, сходження від абстрактного до конкретного,

аксіоматичний та гіпотетико-дедуктивний методи, моделювання, єдність

історичного та логічного). Конкретно-наукові інструменти систематизації права

електронних комунікацій мають чітко виражену галузеву природу та
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насамперед охоплюють формально-юридичний, порівняльно-правовий,

системно-структурний (структурно-функціональний), конкретно-історичний та

конкретно-соціологічний методи. Що ж до спеціально-наукових інструментів,

то вони мають міждисциплінарне забарвлення та формуються на основі

загальнонаукових теорій (системний, вірогіднісно-статистичний методи).

Принагідно в галузевому методологічно-методичному розрізі механізм

систематизації права електронних комунікацій повинен бути зорієнтований на

забезпечення такого рівня правотворчої техніки, щоб створити умови для

узгодження національного права електронних комунікацій з вимогами

наднаціонального права Європейського Союзу, врахувати мотиви, потреби та

інтереси учасників українського ринку електронних комунікацій в діяльності

суб’єктів законотворчості [27, c. 110]. Динаміку цього процесу забезпечують

правовідносини у сфері систематизації права електронних комунікацій. Йдеться

про взаємодію суб’єктів публічного та приватного права щодо консолідації

норм права електронних комунікацій відповідно до транскордонного та

національно орієнтованого векторів систематизації права. Ключовими

суб’єктами цих відносин є суб’єкти публічної адміністрації, уповноважені

законом на здійснення правотворчості, законотворчості. Разом із тим не можна

оминути увагою суб’єктів приватного права в особі суб’єктів ринку

електронних комунікацій, які вступають у взаємодію із суб’єктами публічного

права задля представлення власних мотивів, потреб та інтересів у юридичних

нормах, що підлягають систематизації. Об’єктом описуваних відносин

постають матеріальні та духовні блага, із приводу яких виникають суспільні

відношення на ринку електронних комунікацій. Зміст утворюють відповідні

суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів права електронних комунікацій з

урахуванням транскордонного виміру відносин у сфері електронних

комунікацій.

Зазначені відносини за інтересом, що реалізується, постають як владні

[137, с. 210], які можна класифікувати за критерієм правового статусу суб’єктів

права електронних комунікацій на внутрішньоорганізаційні та «зовнішні»
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[91, с. 193]. Так, переважно відносини щодо систематизації права електронних

комунікацій є внутрішньоорганізаційними, оскільки стосуються виконання

відповідних функціональних обов’язків органами публічної адміністрації,

насамперед Верховної Ради України та Уряду, національного регулятивного

органу. Тим не менше, при взаємодії з представниками громадянського

суспільства, операторами та провайдерами електронних комунікацій мають

місце «чисті» «зовнішні» відносини. Це відбувається при врахуванні позиції

останніх щодо змісту норм права електронних комунікацій, які підлягають

консолідації.

Водночас механізм систематизації права електронних комунікацій не

може повноцінно реалізуватися без врахування його «динамічної» складової на

третій фазі. Необхідно вказати на той факт, що на сучасному етапі

функціонування права електронних комунікацій за критерієм змістовної

частини елементів відповідних адміністративно-правових відносин за кожним

із напрямів систематизації існують проблеми з правореалізацією, пов’язані з

системою управління та регулювання в галузі електронних комунікацій і

діяльністю національного регулятивного органу, зокрема, кадровими

призначеннями та звільненнями [164; 297; 300; 303]; процедурами доступу до

ринку, реалізацією засад очікуваного регулювання та визначенням переліку

регулятивних зобов’язань, у тому числі в частині ліцензійної та дозвільної

діяльності [162; 163; 301], встановлення тарифів для послуг електронних

комунікацій [160; 298; 299]; запровадженням справедливих і

недискримінаційних умов для взаємовідносин між суб’єктами ринку

електронних комунікацій [165; 302].

Водночас потрібно усвідомлювати, що переважна більшість описуваних

проблем має місце через недостатню якість інструментів діяльності публічної

адміністрації, за допомогою яких здійснюється вплив на суб’єктів права

електронних комунікацій. Вчені-адміністративісти та теоретики права

визначають такі інструменти діяльності публічної адміністрації крізь призму

втручальних та/або структуризаційних аспектів. Зокрема, згідно з першим із



123
наведених методологічних прийомів йдеться про засоби (елементи), за

допомогою яких здійснюється вплив на суспільні відносини, у тому числі під

час публічного управління в процесі реалізації виконавчо-розпорядчої

діяльності держави, виконавчої влади тощо [9, с. 143; 51, с. 55; 56, с. 14, 20–21].

У другому випадку вони розглядаються як засоби, які упорядковують,

регулюють суспільні відносини у сфері публічного управління, зокрема

здійснення виконавчої влади, для задоволення інтересів суб’єктів права,

досягнення мети та завдань правової держави [57, с. 23; 102, с. 104; 123, с. 470–

473; 312, с. 341–342].

Потрібно уточнити, що для належної імплементації консолідованих норм

права електронних комунікацій оптимальним видається другий із

запропонованих підходів. Це пов’язано з тим, що суто втручальний аспект

інструментів діяльності публічної адміністрації не є достатнім для досягнення

цілей систематизації. Потрібно обов’язково враховувати телеологічно-

наслідкові характеристики. Відповідно, саме другий підхід виглядає більш

життєздатним. До того ж, функціонально-результативні риси інструментів

діяльності публічної адміністрації через наслідки правового регулювання дають

змогу більш повно врахувати транснаціональні та українські тенденції розвитку

ринку електронних комунікацій з урахуванням його публічної природи. Саме

через описаний телеологічно-структуруючий аспект впливу на матерію права

електронних комунікацій забезпечується повноцінна реалізація прав суб’єктів

ринку електронних комунікацій у межах відповідних упорядкованих

правовідносин із урахуванням публічного інтересу з дотримання правопорядку

та кореспондуючих юридичних фактів.

Забезпечувальну роль при цьому відіграє інструментальний вимір. На

думку І.В. Патерило, йдеться про ціннісний ракурс права, представлений в

різнорівневих правових феноменах згідно з потребами юридичної практики,

політичними, економічними чи соціальними завданнями [150]. Тому можна

стверджувати, що інструменти діяльності публічної адміністрації, через які

відбувається вплив консолідованих норм права електронних комунікацій на
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правовідносини в асіологічно-прагматичному плані, створюють фундамент для

задоволення публічного інтересу суб’єктів ринку електронних комунікацій та

національного інтересу щодо входження України в транскордонний простір

електронних комунікацій. Через ці правові інструменти імплементується

регулятивна роль права електронних комунікацій та досягаються прагматичні

завдання в частині цифровізації ринку електронних комунікацій.

Відтак, у регулятивно-процедурному вимірі інструменти діяльності

публічної адміністрації відіграють організаційну та структуруючо-

забезпечувальну роль при встановленні правил поведінки на ринку

електронних комунікацій. У цьому ракурсі, як зазначає І.М. Шопіна, йдеться

про публічний правовий вплив на суспільні відносини з використанням

специфічних юридичних засобів, зокрема нормативно-організаційний вплив за

рахунок правових явищ [321, с. 1055–1061]. Такі інструменти діяльності

публічної адміністрації постають як імперативні й дискреційні процедури та

засоби публічного правового впливу на матерію права електронних

комунікацій з метою оптимізації його регулятивних характеристик у

глобальному (наднаціональному) вимірі і зменшення колізійності та інших

негативних інституціонально-функціональних факторів при регламентації

правовідносин за участі суб’єктів права електронних комунікацій.

Деталізуючи систему названих інструментів діяльності публічної

адміністрації, потрібно вказати на такі їхні різновиди, як нормативні акти

[71, с. 9–10], адміністративні акти [72, с. 559–564], акти-плани [72, с. 559–564],

акти-дії [72, с. 559–564], адміністративні договори [71, с. 9–10; 72, с. 559–564].

Загалом, для права електронних комунікацій вирішальну роль відіграють

нормативні акти. Тим не менше, вплив на змістовну спрямованість норм права

електронних комунікацій можуть здійснювати також адміністративні акти,

акти-плани й акти-дії. Що ж до адміністративних договорів, то останні вже є

вторинними стосовно масиву норм права електронних комунікацій.

Розглядаючи нормативні акти у сфері електронних комунікацій як

інструмент діяльності публічної адміністрації, додатково потрібно зупинитися
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на їхній юридичній природі. Так, це офіційні письмові документи, що

застосовуються неодноразово [169] юридичними актами суб’єктів публічної

адміністрації [72, с. 379] із загальним чи локальним характером [169], які

встановлюють, змінюють чи скасовують норми права [72, с. 379; 169;

283, с. 20]. По суті, юридичні норми таких актів є основою для імплементації

норм права електронних комунікацій. Вони забезпечують «статику» цього

юридичного утворення та впливають на сутнісне наповнення інших

допоміжних інструментів діяльності публічної адміністрації.

Одразу необхідно уточнити, що вказані допоміжні інструменти лише

опосередковано справляють вплив при імплементації консолідованих норм

права електронних комунікацій, оскільки вказують на практику розвитку ринку

електронних комунікацій, інституціоналізовану в інструментальному масиві

діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Зокрема, адміністративні акти є

заходами та прийнятими рішеннями [234] у частині вирішення

адміністративної справи [290, с. 33], що зумовлює юридичні наслідки

[71, с. 263]. У сфері електронних комунікацій описувані адміністративні акти

стосуються видачі ліцензій (копій, дублікатів), переоформлення, продовження

термінів ліцензій, прийняття рішень про визначення можливості або

неможливості застосування конкретних типів радіоелектронних засобів і

випромінювальних пристроїв, надання ліцензій за результатами тендерів на

користування номерним та/або радіочастотним ресурсами України,

переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу, прийняття

рішень щодо регулювання взаємоз’єднання мереж [78].

Регулятивні тенденції адміністративних актів додатково підсилюються

положеннями актів-дій та актів-планів. Так, акти-плани постають як різновид

управлінського рішення з організаційними результатами застосування

[239, с. 420–421]. Наприклад, це може бути план заходів щодо впровадження

системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління [192]. Натомість

акти-дії є допоміжними юридичними актами у формі інтелектуально-вольових і

фізичних (вербальних) дій [72, с. 325–326; 133, с. 38–44]. Вони пов’язані з
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включенням суб’єктів господарювання до Реєстру операторів, провайдерів

телекомунікацій, виділенням номерного ресурсу, проведенням робочих нарад

щодо використання інфраструктури електронних комунікацій, випробуванням

показників якості, інформуванням споживачів про рівні якості послуг

електронних комунікацій, із доступу до мережі Інтернет, вимірюванням

параметрів мереж електронних комунікацій [78]. Фактично всі допоміжні

інструменти діяльності публічної адміністрації дозволяють забезпечити

подальшу послідовність застосування консолідованих юридичних норм і

гарантувати практичну доцільність та правомірність правозастосування.

З наведеного стану справ випливає необхідність підвищення якості

динамічного виміру трифазної спрямованості систематизації права електронних

комунікацій. Це можна забезпечити шляхом реалізації норм права через єдність

форми та змісту [309, с. 349]. У цьому сенсі потрібно підтримати позицію

І.М. Погрібного, що такі правовідносини відзначаються «двовимірністю» через

процес імплементації субстанціональних норм права і результат їх практичного

втілення в процедурах і процесах [156, с. 83]. Звідси необхідно створити умови

для врахування поточної ситуації на ринку електронних комунікацій та

посилення правового ефекту в результаті імплементації консолідованих норм

права в правовідносинах за участі суб’єктів ринку електронних комунікацій.

Стрижнем вказаної системи правовідносин є адміністративно-правові

відносини, які формуються під впливом регулятивного «ядра» права

електронних комунікацій. Тобто, через встановлення прав і обов’язків для

суб’єктів права електронних комунікацій повинна створюватися відповідна

екосистема їхньої поведінки в правовідносинах під впливом реальних політико-

економічних, технологічних і соціально-культурних обставин.

При цьому важливим є інтегративний характер взаємодії нормативно-

правового забезпечення систематизації права електронних комунікацій,

відповідних інструментів діяльності публічної адміністрації та відносин між

суб’єктами ринку електронних комунікацій. На думку В.В. Дудченко, у цьому

плані йдеться про інтегративно-правову концепцію як синтез духу й матерії
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права через нормативний та дескриптивний підходи, легітимність і легальність

[67, c. 5]. До того ж, необхідно спиратися на принцип SMART (i.e. specific,

measurable, attainable, relevant, time-bound), коли функціонування складових

засноване на таких категоріях, як конкретність, вимірюваність, досяжність,

актуальність і фіксованість за строками (термінами) [25, с. 57]. Наведене

означає, що в межах єдності елементів механізму систематизації права

електронних комунікацій повинна забезпечуватися інтеграція нормативних і

дескриптивних рис у частині трансцендентального синтезу діючих юридичних

норм і їхньої етичності та справедливості. Таким чином, в онтології права

електронних комунікацій гарантується компліментарний характер ідейного

виміру (метафізики), фактологічних обставин (позитивізму) і оцінювального

вектора (аксіології). Це також дає змогу враховувати наднаціональний рівень

метаюридичних цифровізаційних цінностей права електронних комунікацій на

основі каузально-природних обставин морального закону.

Отже, можна констатувати, що нормативно-правове забезпечення,

інструменти та правовідносини є ключовими елементами механізму

систематизації права електронних комунікацій. У своїй єдності вони

відображають антропо- та соціоцентричну спрямованість права електронних

комунікацій. З урахуванням процесів цифровізації цей юридичний механізм

забезпечує легітимність норм права, які інституціоналізуються у процесі

систематизації права електронних комунікацій. У цьому ракурсі виявляється

інтерсуб’єктивна транскордонна спрямованість норм права електронних

комунікацій, у тому числі на підставі положень наднаціонального права

Європейського Союзу.

2.2 Наднаціональне право Європейського Союзу як основа

систематизації права електронних комунікацій

Після ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-



128
членами для України гостро постала потреба у виконанні взятих на себе

зобов’язань, зокрема у сфері електронних комунікацій. При цьому потрібно

зауважити, що чинне законодавство у названій галузі не відповідає

європейським стандартам і вимогам ринку. Саме тому актуальним є проведення

комплексного наукового дослідження, присвяченого вивченню впливу

євроінтеграційних процесів на сферу електронних комунікацій в Україні та

перспектив покращення українського законодавства.

Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації положень

європейського права електронних комунікацій до власної системи права

електронних комунікацій. Особливу роль у цьому процесі відіграють практика

ЄСПЛ, власне досвід правової регламентації сфери електронних комунікацій у

Європейському Союзі, а також норми права EU acquis. Ці джерела права

стосуються як загальнотеоретичних аспектів конвергенції та гармонізації

систем права електронних комунікацій Європейського Союзу та України, так і

спеціальних, особливих частин системи права електронних комунікацій,

пов’язаних із можливістю доступу до ринку електронних комунікацій,

технічних стандартів і правил конкуренції у вказаній сфері, компетенції

регуляторного органу у сфері електронних комунікацій, регулювання

радіочастотного діапазону, надання універсальних послуг, взаємоз’єднання

мереж електронних комунікацій, цінової політики, захисту прав споживачів

та/або користувачів, врегулювання спорів тощо. До того ж, упродовж

останнього десятиліття країни-члени Європейського Союзу модернізували

правову базу у відповідній сфері з метою її адаптації до нових правил гри на

ринку електронних комунікацій, встановлених через зміну парадигми

виникнення, розвитку та припинення правовідносин в індустрії електронних

комунікацій.

При цьому необхідно вказати на глобальний характер права електронних

комунікацій на рівні Європейського Союзу [166, с. 67; 329, с. 61]. Відповідно,

за напрямом імплементації європейського досвіду регламентації сфери

електронних комунікацій до правового поля України потрібно уточнити, що
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такий досвід насамперед постає як міжнародно-правові джерела щодо

регламентації відносин у сфері електронних комунікацій (міжнародні

конвенції, міжнародні договори та угоди, директиви). Зазначені міжнародні

нормативні акти стосуються процесів зближення правових систем.

Фактично наразі сформоване глобальне (міжнародне) адміністративне

право. Це правове утворення поглинає й право електронних комунікацій в

публічно-управлінському вимірі (глобальне право електронних комунікацій).

Відтак, конвергенція адміністративно-правових норм дає змогу забезпечити

взаємодію світової, європейської і національної теорії та практики публічного

управління у сфері електронних комунікацій. Передусім у цьому сенсі йдеться

про оптимізацію процедур у сфері функціонування публічної адміністрації

[25, с. 121]. Це уможливлює виконання приписів наднаціонального

адміністративного права, інституціоналізацію уніфікованого адміністративно-

правового виміру функціонування ринку електронних комунікацій та

усталеного застосування положень основних інститутів права електронних

комунікацій.

З огляду на описані тенденції глобалізації права електронних комунікацій

необхідно насамперед зважати на процеси його гармонізації, тобто

запровадження в ряді країн не єдиних норм, а схожого чи однакового

регулювання відносин (йдеться про однакове розуміння підходів до

регламентації відносин). На думку І.І. Лукашука, специфіка аксіології

співвідношення глобального та внутрішнього права зумовлена рівнем

управління міжнародною системою, що дозволяє сформувати такий

правопорядок. Внутрішньодержавна правова система враховує не просто

загальносистемні аспекти міжнародного права, а змістовні риси його правових

норм [116, c. 115–116]. Завдяки цьому забезпечується стабільність норм

глобального права електронних комунікацій. Під час інкорпорації, як вважає

І.І. Лукашук, кристалізуються оновлені норми внутрішнього права з

урахуванням сутності норм міжнародного права [116, c. 115–116]. У ракурсі

викладеного для публічного права, а тому й права електронних комунікацій
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слушними є підходи Б.А. Кормича та Ю.А. Тихомирова, що відображають

формування глобального адміністративного права як процес [99, c. 31]

створення глобального адміністративного простору, який справляє вплив на

національне законодавство (внутрішнє публічне право) конкретних держав

[293, c. 306]. Саме це сприяє зникненню меж між національним та глобальним

правом електронних комунікацій, яке поєднує публічно-правові та

приватноправові витоки. Причому за кордоном активно відбуваються процеси

конвергенції – усунення відмінностей між англо-саксонською та

континентальною системами права шляхом запозичення правових інститутів.

На міжнародному рівні регламентуються суспільні відносини, що є

предметом глобального права електронних комунікацій: правовий статус

операторів і провайдерів (операторів електронних комунікацій та

постачальників послуг електронних комунікацій), суб’єктів, що отримують

послуги у сфері електронних комунікацій (споживачів та/або користувачів),

суб’єктів владних повноважень, що здійснюють управління та регулювання в

цій сфері (публічної адміністрації), а також порядку захисту прав і свобод

людини [341, c. 131]. Як пояснює І.Н. Барциц, у цьому сенсі можна вести мову

про міжнародний адміністративний вимір глобального права електронних

комунікацій, яке встановлює процедури публічного управління на

національному рівні [36, с. 11–15]. При цьому в його межах розглядається

міжнародна управлінська діяльність і міжнародна адміністрація щодо

регламентації поведінки учасників адміністративно-правових відносин [121].

Фактично з’являються «конгломерати» адміністративно-правових норм

міжнародного та національного права електронних комунікацій, які визначають

процедурні аспекти функціонування суб’єктів ринку електронних комунікацій.

Тому можна підтримати позицію С.В. Бахіна про інституціоналізацію

«субправа» електронних комунікацій у регулятивному вимірі в частині

забезпечення взаємодії міжнародного права, а також глобального та

національного адміністративного права [38, с. 140–187]. Існування «субправа»

електронних комунікацій дозволяє забезпечити генезис норм права
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електронних комунікацій з урахуванням соціально-політичних, технологічних,

економічних та ін. факторів розвитку. Першочергове значення в цьому ракурсі

має процес імплементації норм міжнародного, наднаціонального права,

зорієнтованих на універсалізацію публічного управління, регулятивного впливу

на функціонування ринку електронних комунікацій. У цей спосіб можна

забезпечити інституціоналізацію еталонної моделі поведінки як суб’єктів

публічного права (насамперед національного регулятивного органу), так і

суб’єктів приватного права при входженні на ринок електронних комунікацій,

наданні послуг електронних комунікацій та припиненні діяльності.

З огляду на існування публічно-управлінcького регулятивного ядра права

електронних комунікацій при цьому формується «глобальний адміністративний

простір» права електронних комунікацій з «нормами-конгломератами» за двома

векторами імплементації [29, c. 7]. Спочатку імплементуються норми

наднаціонального права електронних комунікацій в національні правові

системи. Потім можливий також зворотний шлях, коли на базі національних

норм права електронних комунікацій країн із розвиненою індустрією

електронних комунікацій створюються норми глобального права електронних

комунікацій, що входять до міжнародного права.

Звідси можна стверджувати, що норми глобального права електронних

комунікацій містять імплементаційний «буфер». Основне його призначення, як

вважають представники західної адміністративно-правової доктрини, полягає у

встановленні принципів, механізму та інструментів для впливу на порядок

реалізації інституціями своєї компетенції для забезпечення верховенства права,

зокрема законності, а також прозорості, участі та інклюзивності, ефективного

правового впливу [395]. По суті, таке глобальне право електронних комунікацій

створює умови для структуризації публічного управління та належної

імплементації адміністративно-правових інструментів за цим напрямом. Як

пояснює А.А. Пухтецька, в цьому сенсі йдеться про форми та методи впливу,

що відповідають транснаціональному вектору; справедливі гарантії

правопорядку щодо прийняття та перегляду глобальних рішень у
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функціональному та інституціональному плані; деліктологію у сфері

глобального адміністративного права [231, c. 117]. Це охоплює визначення

повноважень транснаціональної публічної адміністрації, інституціоналізацію

правовідносин між суб’єктами публічного та приватного права у сфері

електронних комунікацій на глобальному та національному рівнях, у тому

числі через делегування повноважень.

У цьому сенсі глобальне право електронних комунікацій є системою

визначених правил поведінки [257, c. 75–76]. Таке юридичне утворення

інституціоналізується в прагматичному вимірі, тобто в разі існування

практичної потреби в установленні правил поведінки на міжнародному рівні

для належного публічного управління та формування основоположних

стандартів глобального адміністративного права, зокрема у сфері електронних

комунікацій. Відтак, у глобальному праві електронних комунікацій

поєднуються власне норми міжнародного права та фундаментальні норми

національного права.

Принагідно потрібно вказати на позитивістську спрямованість права

Європейського Союзу як основи систематизації права електронних

комунікацій. Саме через критичний аналіз норм права електронних комунікацій

можна визначити оптимальну процедуру систематизації національного

законодавства у сфері електронних комунікацій з урахуванням «чистої» теорії,

дієвості норм права електронних комунікацій наднаціонального рівня. Такі

норми права можна вважати практично дієвими та реально застосовуваними,

коли з ними узгоджується поведінка суб’єктів права електронних комунікацій.

На переконання О. Мережка та Г.В. Овсієнко-Миронової, зазначене юридичне

утворення має нормативістське забарвлення [132, с. 41; 144, c. 269]. Наведена

теза означає, що існують норми права електронних комунікацій, які стосуються

визнання юридичних фактів (валідаційні норми), а також ті, які встановлюють

норми поведінки з урахуванням правотворчих фактів, у тому числі колізійні,

інтерпретаційні, норми логічних операцій (норми екзегези юридичних фактів).
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На підставі описаної методології при дослідженні специфіки

наднаціонального права Європейського Союзу як основи систематизації права

електронних комунікацій необхідно підтримати позицію Г. Кельзена, згідно з

якою доцільно розглядати вказану нормативну структуру крізь призму норм

права, які зумовлюють правовий чи протиправний характер конкретних актів

[319, с. 11]. Відповідно, в об’єктивному вимірі наднаціональне право

Європейського Союзу в частині регламентації діяльності суб’єктів ринку

електронних комунікацій постає як універсалізований плюралістичний

нормативний порядок їхньої поведінки. Вказане системно-структурне

утворення в онтологічному формально-логічному плані формує зміст норм

права електронних комунікацій на підставі принципів верховенства права та

законності, правопорядку [29, c. 8]. Описана модель дає змогу на нормативному

рівні встановити формалізовані критерії ефективного використання

електронних комунікацій в умовах цифровізації державного та суспільного

життя. Основними методологічними прийомами систематизації національного

права електронних комунікацій мають бути формально-догматичний метод, а

також пов’язані логіко-граматичні та системно-структурні прийоми.

Фундаментом такої систематизації повинні стати джерела міжнародного

адміністративного права та наднаціонального права електронних комунікацій.

Базовий перелік джерел міжнародного адміністративного права, зокрема

у сфері електронних комунікацій, представлений у ст. 38 Статуту

Міжнародного Суду ООН і включає визнані цивілізованими націями загальні

принципи права, нормативні акти, міжнародні звичаї, судову практику та

доктрину [279]. Положення перерахованих джерел права, незважаючи на різну

юридичну природу останніх, повинні узгоджуватися, бути загальновизнаними

та підлягати дотриманню з боку суб’єктів міжнародного і національного права.

Фактично через членство в міжнародних організаціях делегуються окремі

повноваження держав щодо публічного управління, у тому числі у сфері

електронних комунікацій. У подальшому обирається оптимальна регулятивна

модель шляхом аналізу національних норм права електронних комунікацій,
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надання їм форми міжнародного стандарту та/або створення спеціальних норм

міжнародного чи глобального адміністративного права. Після цього розроблені

норми міжнародного адміністративного права імплементуються в національні

правові системи через спеціальні процедури, як правило, ратифікацію.

З огляду на викладене потрібно підтримати думку В.Б. Авер’янова, що

існують адміністративно-правові норми із сферою поширення на території

декількох країн, зокрема, на підставі двосторонніх і багатосторонніх угод

[4, с. 118–119]. У ст. 9 Конституції України вказано, що ратифіковані

парламентом міжнародні угоди є складовим елементом національного

законодавства [98]. Згідно зі ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори

України» ратифіковані парламентом чинні міжнародні договори України

входять до складу національного законодавства. Процедури імплементації їхніх

норм аналогічні порядку застосування норм національного законодавства. У

разі конфлікту чи колізії між вказаними нормами пріоритет мають правові

норми міжнародного договору [207]. Міжнародні договори та угоди у сфері

електронних комунікацій постають як одна з форм закріплення взаємних

(міждержавних) міжнародних прав та обов’язків. Це є, у більшості випадків,

джерелом зобов’язань тільки для суб’єктів міжнародного права, які беруть у

них участь.

Базовими двосторонніми актами між Україною та Європейським Союзом

у сфері електронних комунікацій є такі: Меморандум про взаєморозуміння між

Генеральним директоратом з питань інформаційного суспільства Європейської

комісії і Держкомітетом зв’язку і інформатизації України щодо розвитку

Інформаційного суспільства [131]; Угода між Україною та Європейським

Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво [295]; План дій

«Україна – Європейський Союз» [154]; Порядок денний асоціації Україна – ЄС

для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію [159]; Угода

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з

іншої сторони [296] та ін.
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Так, договір про заснування Європейської Спільноти регламентує правові

аспекти діяльності у сфері транс’європейських мереж. Засади діяльності у сфері

транс’європейських мереж врегульовано в розділі XV «Транс’європейські

мережі», у ст. ст. 154, 158 щодо створення та розвитку, зокрема,

транс’європейських мереж електронних комунікацій (інфраструктури) у межах

простору без внутрішніх кордонів [284, c. 12–13]. Для реалізації відповідних

положень враховуються економічні аспекти: проекти спільного інвестування з

метою реалізації цілей, пріоритетів, головних завдань у сфері

транс’європейської мережі, виконання заходів, зокрема у сфері технічної

стандартизації, підтримки проектів спільного інтересу.

У Договорі про Європейський Союз визначено засадничі положення

створення простору без внутрішніх кордонів у частині зміцнення соціальної та

економічної згуртованості. Так, у ст. 2 цього Договору йдеться про сприяння

економічному та соціальному поступові, високому рівню зайнятості,

досягнення збалансованого стабільного розвитку, створюючи простір без

внутрішніх кордонів [284, c. 13]. Причому в додатках до Договору про

Європейський Союз (Протоколи про економічне та соціальне гуртування від

1992 р., про систему суспільного мовлення в державах-членах від 1997 р.)

надається базове значення компетенції Європейського Союзу у сфері

комунікацій. Наприклад, «Європа 2020» постає як загальний, довгостроковий,

послідовний, конструктивний, раціональний план діяльності щодо соціально-

економічного розвитку. Це джерело права пов’язане з постійним аналізом і

моніторингом під час його реалізації з метою досягнення кінцевої мети (семи

флагманських ініціатив) у сферах знань та інновацій, забезпеченням сталої

економіки, зайнятості та соціального залучення.

Однією з ініціатив для реалізації покладених на Європейську Спільному

завдань є «Цифровий порядок денний для Європи», що у сфері електронних

комунікацій визначає створення єдиного цифрового ринку, розвиток інтер-

операбельності та стандартів, довіри та безпеки, дуже швидкої мережі Інтернет,

використання інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язання



136
соціальних проблем [332]. «Цифровий порядок денний для Європи» як одна із

семи флагманських ініціатив містить сім ключових напрямів імплементації,

перелік із ста визначених дій для розвитку цифрової економіки в 2020 році.

Особлива увага приділяється «зеленим технологіям». При цьому зараз на

законодавство України у сфері електронних комунікацій особливий вплив

здійснює Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,

ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII.

У ст. 117 вказаної Угоди про асоціацію закріплено механізм

імплементації до українського законодавства положень Директиви

№ 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про

доступ та з’єднання мереж електронних комунікацій та відповідного оснащення

(Директива про доступ) [375] зі змінами, внесеними Директивою

№ 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

[381], Директиви № 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від

7 березня 2002 р. про авторизацію мереж електронних комунікацій та послуг

(Директива про авторизацію) [376] зі змінами, внесеними Директивою

№ 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року

[381].

Як вказує О.В. Константий, міжнародні договори України, які є частиною

національного законодавства, за своєю юридичною силою посідають місце між

Конституцією України та звичайними законами [97, c. 10]. Разом із тим,

зважаючи на положення ст. 1 Конвенції про захист прав людини і

основоположних свобод [95] і ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та

застосування практики Європейського суду з прав людини» [170], ці два

джерела міжнародного права повинні бути вищими за юридичною силою над

усіма національними джерелами права електронних комунікацій. Це пов’язано

з процедурним аспектом захисту прав людини в межах юрисдикції Конвенції

про захист прав людини і основоположних свобод і порядком застосування

практики Європейського суду з прав людини судами України.
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В Україні зараз тривають процеси гармонізації норм права електронних

комунікацій з нормами права EU acquis. За інституційним критерієм

відповідний «доробок спільноти» включає принципи регулювання електронних

комунікацій, правову регламентацію компетенції регуляторного органу у сфері

електронних комунікацій, ліцензування, доступ до комунікацій,

взаємоз’єднання мереж, регулювання радіочастотного діапазону, універсальні

послуги, захист прав споживачів, технічні стандарти та секторальні правила

конкуренції. Стосовно оцінки впливу таких змін на стан системи права

електронних комунікацій як підгалузі адміністративного, виходячи з поглядів

Р.С. Мельника, описана еволюція проходить досить активно, доказом чого є

запровадження модернізованої юридичної термінології, що на теоретико-

практичному рівні покращує регулятивні аспекти суспільних відносин,

посилюючи ціннісний вимір публічного (адміністративного) права на

сучасному етапі [128, c. 40–44]. Такі якісні перетворення обумовлюють

проведення гармонізації законодавства України про електронні комунікації зі

стандартами та нормами права Європейського Союзу.

При цьому директиви постають як обов’язкові для держав-членів

нормативні акти, які запроваджуються через національне законодавство та

зобов’язують державу-члена у визначений строк вжити заходів, спрямованих на

досягнення вказаних у ній цілей (результатів), при можливості вільно обирати

форму та засоби імплементації директиви у внутрішньодержавні правопорядки

[72, с. 103; 417, c. 14]. Прикладами таких міжнародних актів можна вважати

Директиву № 2002/19/ЄC про доступ та з’єднання мереж електронних

комунікацій та пов’язаного оснащення (Директиву про доступ) [375];

Директиву № 2002/20/ЄС про дозвіл мереж електронних комунікацій та послуг

(Директиву про дозвіл) [376]; Директиву № 2002/21/ЄС про спільні правові

рамки для мереж електронних комунікацій та послуг (Рамкову Директиву)

[377]; Директиву № 2002/22/ЄС про універсальні послуги та права користувачів

стосовно електронних мереж зв’язку і послуг (Директиву про універсальні

послуги) [378]; Директиву № 2002/77/ЄС щодо конкуренції на ринках мереж
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електронних комунікацій та послуг в цій сфері [369]; Директиву № 2002/58/ЄС

про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних

комунікацій (Директиву про секретність та електронні комунікації) [379] та ін.

Водночас вплив міжнародного права на внутрішньодержавне має і

зворотній зв’язок, коли правила поведінки у світовій спільноті встановлюються

шляхом визнання їхньої цінності для держав-учасників. Більш чітко визначене

та історично розвинене внутрішньодержавне право надає імпульси розвитку

міжнародного права. Останнє може перейняти конкретні позитивні аспекти

шляхом запровадження їх на наднаціональному рівні (закріплення у

міжнародно-правовому акті). У контексті імплементації положень цих

Директив Європейського Союзу до українського законодавства реалізується

концепція «м’якого» права («soft» law). «М’які» норми наявні в актах

міжнародних організацій, які не є формально обов’язковими для держав-членів,

однак яких переважно дотримуються останні та вельми часто імплементують у

національне право шляхом внесення аналогічних за змістом норм до

національного законодавства. Це зумовлено політичною та моральною

значущістю норм «м’якого» права, що створюються лише тими міжнародними

організаціями, які користуються вагомим авторитетом серед держав

[322, c. 173–179]. У цьому контексті доцільно згадати Директиви Нової

Регуляторної Структури, якими прийнято називати вторинне право

Європейського Союзу щодо відносин у сфері зв’язку та технологій електронних

комунікацій (мереж і послуг електронних комунікацій).

Принагідно особливу увагу необхідно приділити правовим нормам, які

передбачені зазначеними Директивами Європейського Союзу в аспекті правил

доступу на ринок електронних комунікацій, забезпечення прозорої та

справедливої конкуренції, введення національного регуляторного органу,

зменшення тиску з боку держави на учасників ринку, тарифікації послуг

електронних комунікацій. Зазначені джерела права виникли на підставі

ринкових взаємовідносин між операторами електронних комунікацій,

постачальниками і споживачами послуг електронних комунікацій. Тому
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ігнорувати їх є невиправданим як із суто економічної точки зору, перспективи

поглиблення зв’язків між українським та європейським ринками електронних

комунікацій, так і з огляду на євроінтеграційні процеси, взяті Україною на себе

зобов’язання перед Європейською Спільнотою.

Разом із тим не менш важливу роль для систематизації права електронних

комунікацій відіграє практика ЄСПЛ. Вплив на порядок реалізації правового

регулювання у сфері електронних комунікацій здійснюється, зокрема, через

доповнення системи правової регламентації. Прикладами можна вважати

рішення ЄСПЛ у справах «A. v. France» [350], «Amann v. Switzerland» [351],

«Bykov v. Russia» [353], «Copland v. The United Kingdom» [356], «Gaskin v. UK»

[355] (п.п. 36–37, 48), «Khan v. The United Kingdom» [357], «Niemietz v.

Germany» [361] (п. 29), «Амур проти Франції» [352] (п. 42), «Ван Вандель проти

Нідерландів» [363], «Вікс проти Сполученого Королівства» [364] (п. 40),

«Гарькавий проти України» [272] (п. 65), «Енгель та інші проти Нідерландів»

[354] (п. 58), «Класс та інші проти Німеччини» [273] (п. 41), «Куінн проти

Франції» [362] (п. 42), «Лабіта проти Італії» [358] (п. 170), «Ліндер проти

Швеції» [359], «Malone v. The United Kingdom» [360] та ін.

У цьому плані правові норми в рішеннях ЄСПЛ відіграють істотну роль

для систематизації права електронних комунікацій насамперед у контексті

догматизації юридичних норм. На переконання Ю.М. Оборотова, така

догматизація норм права в аксіологічному вимірі стосується висвітлення

властивостей права через норми, акти та правовідносини [142, c. 150]. Так,

догми права в практиці ЄСПЛ визначають властивості, зокрема, права

електронних комунікацій при встановленні поведінки його суб’єктів. Тобто,

через логічні силогізми (норми права в практиці ЄСПЛ і життєві обставини)

інституціоналізуються юридично значущі рішення суб’єктів ринку електронних

комунікацій. Звідси невиправданим виглядає підхід Верховного Суду України,

відповідно до якого практика ЄСПЛ має доктринальний характер, а

застосовуватися в Україні повинні лише перекладені українською й офіційно

опубліковані рішення ЄСПЛ [304]. Штучне звуження сфери дії
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наднаціонального права Європейського Союзу, зокрема у практиці ЄСПЛ, не

відповідає ідеї верховенства права та законності. До того ж, це джерело права

має прикладний характер, а тому не може розглядатися як категорія

доктринальних постулатів.

Фактично через догми практики ЄСПЛ у право електронних комунікацій

переносяться правові цінності в інструментальному та змістовному вимірах.

Положення практики ЄСПЛ при цьому забезпечують стабільність,

інтегрованість і координацію права електронних комунікацій через вплив на

його системно-структурний вимір, охоронну, комунікаційну, пізнавальну,

евристичну та ін. функції. До того ж, вказані догми мають динамічну природу,

створюючи умови для забезпечення фундаментальних загальнолюдських

цінностей в діяльності суб’єктів ринку електронних комунікацій, а також для

зняття соціальної напруженості. Принагідно зміна соціальних обставин

призводить до оновлення змістовної складової догм, представлених у практиці

ЄСПЛ. Цей процес уможливлюється через інструментальний характер

наднаціонального права Європейського Союзу як основи систематизації права

електронних комунікацій. Функціональний соціально-технологічний аспект

цінностей дістає виявлення в нормах права електронних комунікацій, а через

останні – у діяльності суб’єктів ринку електронних комунікацій.

Як вказує О.М. Сидоренко, завдяки догматичній методології стає

можливим творення, застосування й обробка норм права [258, c. 55]. Зокрема, у

праві електронних комунікацій догматичний вимір практики ЄСПЛ насамперед

стосується інтерпретації норм та заповнення прогалин права. Як правило, при

цьому застосовуються методи аналізу та синтезу, аналогії, презумпції,

казуїстики. Шляхом лінгвістичного та граматичного тлумачення положень

законодавства, підзаконної бази та технічних регламентів ЄСПЛ забезпечує

гармонізацію права електронних комунікацій через гносеологічні процедури.

Така інтерпретація визначає контекст практичної імплементації норм права

електронних комунікацій. Казуїстична ж методологія потрібна для

гіпотетичного висвітлення різних поглядів на ситуацію щодо оспорюваних,
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невизнаних чи порушених прав і законних інтересів суб’єктів ринку

електронних комунікацій.

По суті, положення практики ЄСПЛ як догма права електронних

комунікацій можуть спричиняти вплив на право електронних комунікацій не

лише щодо визначення сутності окремих видів актів законодавства, системи

права електронних комунікацій, а й на порядок реалізації правового

регулювання в цій сфері. Це сприяє імплементації європейських підходів у

вказаній сфері. У цьому контексті Р.С. Мельник стверджує, що система права

має два рівні: «базовий» і «поточний». У межах «базового» рівня містяться

норми права, кристалізовані впродовж цивілізаційного розвитку суспільства,

що об’єктивно існують і діють відособлено від сторонніх факторів, волі

окремих осіб і відображені в принципах права (основа для формування

«поточного» рівня та об’єктивний чинник євроінтеграційного процесу).

Змістовна компонента «поточного» рівня обумовлена рівнем правосвідомості,

культури суспільства, форм держави, активності правотворчості [129, c. 11–12].

Саме тому в контексті євроінтеграційних процесів доречно сформулювати

модернізований правовий акт у сфері електронних комунікацій таким чином,

щоб було враховано основоположні засади практики ЄСПЛ в аспекті

зменшення, а в перспективі – усунення розриву між «базовим» і «поточним»

рівнями системи права електронних комунікацій в Україні. Вказану пропозицію

можна реалізувати шляхом врахування критеріїв розуміння сутності категорій

«верховенство права», «закон», «законний» тощо, а також «базового» рівня

системи права електронних комунікацій.

Отже, для забезпечення рівноправних взаємовідносин між публічною

адміністрацією, суб’єктами ринку електронних комунікацій та споживачами

(користувачами, абонентами) потрібно враховувати європейську практику та

імплементувати ті правові норми, які сприятимуть покращенню становища на

українському ринку електронних комунікацій, залученню додаткових

інвестицій. Спираючись на європейський досвід щодо регламентації відносин у

сфері електронних комунікацій, необхідно зауважити, що до українського
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законодавства потрібно внести зміни в контексті гармонізованої нормативно-

правової бази для всіх мереж електронних комунікацій та послуг.

2.3 Інституціональний вимір систематизації права електронних

комунікацій

Сучасне українське суспільство вже не один рік живе з проблемою

невиконання політичними діячами взятих на себе зобов’язань повною мірою, а

також невідповідності членів уряду статусу команди, створеної парламентом

для належного формування та реалізації політики. Зараз ця проблема суттєво

погіршилася у зв’язку з кризою українського політикуму та зволіканням в

процесі реалізації реформ. Для права електронних комунікацій надзвичайно

важливу роль відіграє легітимація формату взаємовідносин між парламентом,

іншими органами публічної адміністрації та суб’єктами приватного права, що

беруть участь у наданні послуг електронних комунікацій та здійсненні інших

видів діяльності з управління номерним і радіочастотним ресурсами.

Інституціоналізація процесу систематизації права електронних

комунікацій у рамках ролі парламенту та уряду (публічної влади вищого рівня)

безпосередньо пов’язана з набуттям мандата від членів громадянського

суспільства, які делегували їм право на здійснення діяльності в інтересах країни

і народу. Цей аспект легітимації залежить від таких факторів, як суверенітет

держави і демократичний характер влади. Причому ці категорії повинні

сприйматися не як абстракція або ж ефемерні принципи. Йдеться про конкретні

правові рамки для змістовної сторони діяльності парламенту та інших суб’єктів

публічної адміністрації, що відображаються в результатах використання

мандату на здійснення відповідної компетенції.

Легітимаційний формат участі парламенту та інших суб’єктів публічної

адміністрації в систематизації права електронних комунікацій пов’язаний з

легальними, соціальними, психологічними та морально-етичними

характеристиками. Так, на психологічному і легальному аспектах акцентує
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увагу К.П. Гавриловська, маючи на увазі під легітимацією психологічний

механізм функціонування особистості в системі правових норм держави, за

допомогою якого правова норма набуває психологічної легітимності, тобто

стану, що висвітлює аспекти відповідності конкретної правової норми

установкам, очікуванням і життєвим планам особистості, включаючи такі

категорії, як правильність, виправданість, доцільність [52, c. 178]. Водночас

В.О. Дудченко на основі легальних і морально-етичних характеристик вважає

категорію легітимації доповненням морально-етичних цінностей до

формальних вимог справедливості [66, c. 47]. На перший погляд здається, що

між цими двома підходами мало спільного, але таке твердження є помилковим.

По-перше, чітко простежується, що каркас для легітимації створює

правове поле для систематизації права в найбільш широкому ракурсі. У

наднаціональній системі координат – первинне та вторинне право суб’єктів

міжнародного права (наприклад, Європейського Союзу). На національному

рівні – правові звичаї та традиції, попереднє правове регулювання, чинний

правовий масив (ядро), законопроектні розробки в перспективному плані

[22, c. 3]. Виходячи з викладеного, норми українського права електронних

комунікацій повинні враховувати легальні характеристики наднаціонального

європейського права електронних комунікацій з урахуванням критерію

верховенства права та законності. По-друге, каркас для легітимації процесу

систематизації права електронних комунікацій повинен охоплювати зміст із

елементів, наділених соціальними, психологічними та морально-етичними

характеристиками. Це означає, що вимоги соціальної справедливості та

відповідності правових норм виникають у процесі систематизації права

(зокрема, щодо інтересів суб’єктів ринку електронних комунікацій).

Відтак, норми українського права електронних комунікацій повинні

відповідати не лише приписам наднаціонального європейського права

електронних комунікацій, а й критерію їх соціальної справедливості та

законності. З цією метою при взаємодії українського суспільства й окремих

його представників із державою слід говорити про легітимність
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трансформаційних перетворень влади та власне тих, які вона пропонує для

ринку електронних комунікацій. Ці вимоги можуть бути застосовані до

установок та очікувань членів громадянського суспільства та є ключовими при

взаємодії українського народу і окремих його представників з державою, у

тому числі при наданні мандата парламенту та уряду (публічній влади вищого

рівня) на реалізацію компетенції. У нинішніх українських реаліях повинно

йтися про легітимність трансформаційних перетворень влади. При цьому

законодавство як ядро права електронних комунікацій має бути частиною

політики публічного управління в частині сприяння функціонуванню

відкритого та прозорого ринку електронних комунікацій.

На процес систематизації права, у тому числі права електронних

комунікацій, справляють значний вплив два суб’єкти: парламент як орган

законотворчості та уряд як суб’єкт визначення державної політики у сфері

електронних комунікацій. Без їх взаємодії процес систематизації не буде

ефективним. Обґрунтуванням є той факт, що при формуванні політики в

конкретній галузі (підгалузі) права відбувається взаємодія із суб’єктами, які

реалізують політику. Отже, можна дізнатися про реальні проблеми на практиці

та відповідні пропозиції, а також зворотній зв’язок із членами громадянського

суспільства. Це дозволяє публічній адміністрації зважати на публічний інтерес.

Якщо ж виходити тільки з формату законотворчої діяльності, то фактичний

стан взаємодії між парламентом і ринком електронних комунікацій має високу

ймовірність призвести до зниження якості запропонованих парламентаріями

законопроектів (навіть незважаючи на активне залучення приватного сектору

до діяльності в рамках робочих груп із розробки законопроектів).

Що стосується легітимації формування діючої влади в Україні, то цей

процес можна назвати квазідемократичним. З позицій «чистої» легітимності

українське суспільство після Революції Гідності повинно було з дотриманням

правової форми створити чотириланкову схему діяльності влади з урахуванням

таких керівних засад, як незалежність і субсидіарність. При цьому

спрямованість систематизації права електронних комунікацій базувалася б на
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реальному стані політичної та соціально-економічної ситуації в Україні. Це

пояснюється тим, що законодавство як ядро права електронних комунікацій

постає частиною політики управління українською державою в аспекті

сприяння ефективному функціонуванню відкритого та прозорого ринку

електронних комунікацій. Відтак, можна створити умови для виконання

міжнародних зобов’язань, посилення державної безпеки, збільшення

можливості взаємозв’язку мереж електронних комунікацій, розвитку

конкуренції; надання послуг електронних комунікацій належного та

достатнього асортименту, обсягу та якості.

На основі викладеного слід звернути особливу увагу на легітимацію

демократичних змін у процесі реформування публічної адміністрації та права

електронних комунікацій відповідно до новітніх європейських тенденцій.

Перспективною для імплементації в українських реаліях може бути німецька

модель. У Німеччині чиновниками є як депутати, так і члени уряду, яких

обирають парламентарії, виходячи з досить жорсткого переліку вимог. По суті,

тут представники громадянського суспільства через уповноважених членів

парламенту можуть обирати уряд і брати участь у легітимації його діяльності.

Забезпечувальним механізмом цих процесів виступає інститут делегування

повноважень від народу до парламенту, від парламенту до уряду. При цьому

вибори в парламент здійснюються на місцевому рівні за списком добре відомих

у регіоні осіб [342]. Для України така процедура може бути цінною у плані

запровадження чотирирівневої системи делегування повноважень народом на

здійснення, зокрема, законопроектної діяльності (на рівні держави, області,

району, громади).

Доцільно зазначити, що відповідно до ст. 117 Угоди про асоціацію між

Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної

енергії і їх державами-членами та відповідного додатку XVII-3 «Правила, що

застосовуються до телекомунікаційних послуг» встановлено зобов’язання з

публічного управління в галузі електронних комунікацій та впорядкування

функціонування мереж електронних комунікацій, надання послуг електронних
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комунікацій [296]. Із метою створення описаних умов потрібно орієнтуватися в

екзистенціальному ракурсі на запропонований вище формат чотирирівневої

системи влади. Важливо в цьому плані забезпечити взаємодію та тісну

співпрацю із суб’єктами ринку електронних комунікацій. Треба зробити

ремарку, що зараз суб’єкти ринку електронних комунікацій заінтересовані в

такому оновленні правового масиву.

Відтак, діяльність на ринку електронних комунікацій постає як відкрита

нелінійна система, заснована на раціоналістичних засадах необхідності

наближення її до європейської практики. У цьому сенсі є справедливою позиція

О.М. Гребіневич, згідно з якою така легітимація є ціннісно-нормативною. У її

процесі первинним джерелом значень постає сфера безпосереднього

спілкування з її дорефлексивними ціннісними та нормативними системами. На

їх основі визначається або вибудовується функціонування тієї чи іншої

політичної інституції та твориться законодавство [60]. Так, чинна модель

взаємодії публічної адміністрації та суб’єктів приватного права як суб’єктів

ринку електронних комунікацій, як вказує А.І. Луцький, виявляється у

неоднаковому гарантуванні задекларованих прав і свобод з урахуванням

«буквеної» сутності національного законодавства [118, c. 24]. Як наслідок,

індивідуальна екзистенція суб’єктів права електронних комунікацій частково

узгоджена з їхніми соціальними ролями в межах людського буття, насамперед

реалізації прав і законних інтересів усіх користувачів електронних комунікацій,

споживачів послуг електронних комунікацій. Наразі йдеться про недостатнє

врахування соціальної природи права електронних комунікацій в частині

забезпечення права на приватність, на доступ до мережі Інтернет тощо.

До того ж, необхідно зауважити, що, як вказує М. Хайдеггер, така модель

діяльності публічної адміністрації при систематизації права електронних

комунікацій не може бути доведеною до кінця [308, c. 42]. По суті, жоден із

запропонованих варіантів консолідації норм права електронних комунікацій не

може виступати як єдино правильний. Це зумовлено надзвичайно стрімким

технологічним розвитком як однієї з передумов систематизації права
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електронних комунікацій, що впливає на поведінку суб’єктів ринку

електронних комунікацій. У такий спосіб максимально повно враховуються

потреби представників ринку електронних комунікацій. Наведене узгоджується

з юридичною практикою Конституційного Суду України, викладеною, зокрема,

у рішеннях від 9 червня 1998 р. № 8-рп/98 [251], 7 липня 1998 р. № 11-рп-98

[252], 9 лютого 1999 р. № 1-рп/99 [242], 17 жовтня 2002 р. № 17-рп/2002 [243],

5 березня 2003 р. № 5-рп/2003 [249].

В умовах політичного біхевіоризму екзистенційний вимір діяльності

публічної адміністрації при систематизації права електронних комунікацій

означає, що ці органи мають узгодити буквену сутність національного права

електронних комунікацій з природно-правовими наднаціональними нормами

права електронних комунікацій. Це можна зробити через формуючо-

регулятивну направленість екзистенції суб’єктів публічної адміністрації, які

проводять систематизацію права електронних комунікацій. На переконання

Ф. Гайнеманна, особливу увагу в цьому плані потрібно приділяти вибору

суб’єктів через екзистенцію, яка формується та саморегулюється [392, c. 195].

Екзистенційна сутність процесу систематизації права електронних комунікацій

дає змогу забезпечувати його трансцендентальну орієнтацію. У цьому сенсі

мається на увазі, що інтерсуб’єктивність діяльності суб’єктів ринку

електронних комунікацій створює умови для узгодження їхніх інтересів. У

такий спосіб на етапі імплементації систематизованих норм права електронних

комунікацій запропонована модель дозволяє впорядкувати ці юридичні норми в

межах правил поведінки крізь призму «конкретного природного права» з

урахуванням не лише зовнішніх умов, а й внутрішніх мотивів, потреб та

інтересів посадових осіб суб’єктів публічної адміністрації, які проводять

систематизацію права електронних комунікацій.

При цьому на світовому рівні інновації на ринку електронних

комунікацій впроваджуються, як правило, через діяльність суб’єктів

приватного права. Потім суб’єкти публічної адміністрації при систематизації

норм права електронних комунікацій враховують цю екзистенцію. Відтак,
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гарантується таке функціонування ринку електронних комунікацій, що

відповідає концепту цифрового стрибка в транскордонному ракурсі. У такій

системі координат публічна адміністрація повинна виконувати роль

посередника в реформаційних процесах за погодженням інтересів парламенту

при проведенні реформ і публічних інтересів суб’єктів ринку електронних

комунікацій. Таким чином, імплементація європейського законодавства щодо

електронних комунікацій – основа систематизації права електронних

комунікацій. Вказаний процес повинен бути раціонально зумовленим.

Пропозиції з оновлення формату відносин між публічною адміністрацією та

суб’єктами ринку електронних комунікацій повинні ініціюватися суспільством.

Надалі формально-процедурний процес систематизації права електронних

комунікацій буде враховувати національну політико-правову практику

формування влади та базисний рівень інституціоналізації діяльності з

публічного управління на ринку електронних комунікацій.

Важливим аспектом інституціонального виміру систематизації права

електронних комунікацій є орієнтація на сервісний характер функцій ключових

суб’єктів, задіяних в цьому процесі. Така сервісність діяльності публічної

адміністрації означає, що парламент при систематизації права електронних

комунікацій повинен прагнути розвантажити уряд. Доцільно також перейти на

рівень, максимально наближений до споживачів; надати останнім можливість

самостійно обирати послуги, яких вони потребують, і у тих, хто робить їх

якісно; ввести принцип конкуренції; вкладати капітали в результати, а не

наміри; орієнтуватися на клієнта, тобто в основу діяльності ставити потреби та

побажання громадян як споживачів публічних послуг; впроваджувати ринково

спрямовані механізми та бюджетування, орієнтовані на результат; здійснити

децентралізацію влади [84; 269]. Справедливою в контексті викладених позицій

є думка, на підставі якої процес систематизації права електронних комунікацій

повинен ґрунтуватися на інституційному, телеологічному та консенсуальному

чинниках [26, c. 129]. Йдеться про гарантування:
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– легітимації демократичних перетворень і діяльності влади як такої,

потреби та інтересу в оновленні діючої парадигми взаємовідносин суб’єктів

ринку електронних комунікацій, досягнення консенсусу та відображення

інтересів суспільства щодо розробки законодавчої бази (а на її основі – і

підзаконних актів) у частині створення єдиного національного регулятивного

органу ринку електронних комунікацій;

– удосконалення та спрощення процедур доступу до ринку електронних

комунікацій шляхом скасування вимог щодо ліцензування окремих видів

господарської діяльності на ринку електронних комунікацій, введення

повідомного принципу реєстрації;

– запровадження справедливих і недискримінаційних умов для взаємин

між суб’єктами ринку електронних комунікацій.

До того ж, застосовуваними в плані сервісно-орієнтованого процесу

систематизації права електронних комунікацій можуть бути напрацювання

теорії «м’яких проектів». У цьому контексті Аль Атум Мохаммад дотримується

думки, що потрібно виходити з трьох елементів (схема, система, сервіс)

[13, с. 3, 5]. Сервісність моделі виявляється в потенційній цінності, функціях і в

продукті як такому. Це досягається через реалізацію компетентності як

управлінської категорії – критерію якості (відповідності запланованих робіт

цінностям споживачів продукту), часу та ресурсів [13, с. 3, 5]. Для

систематизації права електронних комунікацій цей економіко-управлінський

постулат необхідно інтерпретувати крізь призму аксіології. Парламент та інші

суб’єкти публічної адміністрації в процесі систематизації повинні

орієнтуватися на цінності та публічний інтерес споживачів послуг електронних

комунікацій та користувачів мереж електронних комунікацій. При цьому

функції щодо систематизації законодавства повинні рівною мірою розділятися

між владою в особі парламенту та уряду (публічної влади вищого рівня) і

суб’єктами ринку електронних комунікацій. Розподіл часу та ресурсів у процесі

такої діяльності є оптимальним при належній участі всіх цих суб’єктів.

Продуктом буде виступати відповідний законопроект [22, c. 4].
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У перспективі належне інституціональне забезпечення систематизації

права електронних комунікацій може привести до спрощення доступу на ринок

електронних комунікацій, збільшення можливостей для взаємозв’язку мереж

електронних комунікацій, розвитку конкуренції, надання послуг електронних

комунікацій належного та достатнього асортименту, кількості та якості

(потенційна цінність). Як вказує Н.В. Лебедь, доцільно орієнтуватися на

підтримання якості закону, а саме: змістовних характеристик і можливості

задовольнити через положення нормативних актів суспільні потреби та

приватні інтереси [113, c. 110]. Слушною в цьому контексті вбачається й

позиція К.І. Бєлякова щодо можливості забезпечення динаміки правового

регулювання за допомогою юридичної техніки модельної законотворчості в

аспекті створення єдиної консолідованої системи, зокрема, через закон-рамку з

можливістю внести корективи в єдиний текст [40, c. 440, 443–445]. Із цього

приводу на доктринальному рівні, як правило, роблять акцент на теоретико-

прикладному характері відповідного правового моделювання, виходячи з

потреб практики на основі накопиченого людством обсягу знань [70, c. 41].

Разом із тим потрібно усвідомлювати, що ефективність реалізації

законотворчих повноважень парламенту у сфері електронних комунікацій в

сучасних реаліях розвитку інформаційного суспільства в Україні можна

забезпечити за умови поєднання техніко-юридичних і практичних аспектів

діяльності парламенту. У цьому контексті необхідно спиратися на програмний

комплекс електронного парламенту. На доктринальному рівні електронним

прийнято вважати такий парламент, що уповноважений бути більш прозорим,

доступним і підзвітнім шляхом використання інформаційно-комунікаційних

технологій [418, c. 2]. Оновлення формату взаємовідносин має відбуватися за

такими напрямами: легальний (у законодавчому процесі – організація

документообігу та здійснення ефективної міжнародної діяльності),

комунікативний (соціальні мережі та веб-сайти – зменшення перешкод для

вільного спілкування), технологічний (еволюція технологій, модернізація

інформаційних сервісів), інтерактивний (покращення інституційно-
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функціональних параметрів взаємодії, посилення безпосередньої участі,

запровадження інтеграції між парламентом і громадянами) [25, c. 35].

При цьому для консолідації норм права електронних комунікацій

інформаційно-комунікаційні технології повинні використовуватися як об’єкт

суспільних відносин, які виступають предметною основою для консолідації

правових норм в частині забезпечення суб’єктів ринку електронних

комунікацій більш доступними, ефективними та продуктивними послугами,

оновлення існуючих процедур і процесів у частині підвищення відкритості

діяльності публічної адміністрації. Використання таких технологій у здійсненні

парламентських процедур пов’язане з їхньою роллю в контексті ефективного

забезпечення виконання прав та обов’язків, наданих парламентаріям на

конституційному рівні. Описані інформаційно-комунікаційні технології

полегшують процеси законотворчості при систематизації права електронних

комунікацій. По суті, електронний парламент у цьому розрізі виступає як

технологічний засіб діяльності публічної адміністрації з метою концентрації

політичної влади, спрямований на забезпечення ефективної взаємодії між

парламентаріями (народними депутатами) і представниками громадянського

суспільства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій на

засадах верховенства права, прозорості, доступності та підзвітності діяльності

при консолідації норм права електронних комунікацій.

При цьому потрібно забезпечити емпіричну спрямованість діяльності

публічної адміністрації при систематизації права електронних комунікацій. На

переконання Є.П. Євграфової, у цьому сенсі йдеться про емпіричне пізнання

соціальних явищ, у яких мають місце різноманітні прояви права як носія

суспільно важливої інформації, регулятора суспільних відносин і засобу

захисту прав [69, с. 57]. Так, емпіричною основою такої діяльності публічної

адміністрації є дослідження практики функціонування ринку електронних

комунікацій та формування адекватних юридичних регуляторів із

використанням кореспондуючих прийомів правотворчої техніки та методики

встановлення ефективності дії чинних норм національного права електронних
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комунікацій. Принагідно сфера юридичної діяльності суб’єктів публічної влади

вищого рівня повинна охоплювати правотворчість і правореалізацію з

урахуванням об’єктивованої правосвідомості осіб, задіяних у процесі

систематизації права електронних комунікацій.

З урахуванням викладеного емпіричного виміру діяльності публічної

адміністрації при систематизації права електронних комунікацій потрібно

зважати на необхідність створення умов для взаємодії цих органів із

представниками громадянського суспільства, ринку електронних комунікацій.

Так, відповідно до положень ч 2 і ч. 3 ст. 5; ст. ст. 1, 38, 39 Основного Закону в

Україні як демократичній та правовій державі народ може безпосередньо

здійснювати владу через форми прямої демократії, у тому числі при управлінні

державними справами [98]. Відповідно, повинні бути створені технічні

можливості для структуризації процесу співпраці між органами публічної

адміністрації та представниками громадянського суспільства, суб’єктами ринку

електронних комунікацій, зокрема, щодо експертного обговорення, надання

пропозицій, оцінки, коментування та зворотного реагування з приводу чинного

та розроблюваного масиву правових норм. Наразі технологічним рішенням для

такої участі є запровадження багатофункціональних платформ у мережі

Інтернет. До того ж, механізм залучення громадянського суспільства в

артикуляції чіткого суспільного запиту у сфері електронних комунікацій

повинен орієнтуватися на вироблення оптимальних алгоритмів розв’язання

існуючих актуальних проблем (насамперед забезпечення інформаційного

прайвесі).

Описану вище взаємодію під час систематизації права електронних

комунікацій насамперед можна забезпечити через правовий моніторинг

процесу систематизації права електронних комунікацій. Із-поміж дефініцій

правового моніторингу можна виокремити усталений підхід до його

тлумачення як процесу розвитку права [292, с. 13], систематичної, комплексної

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, наукових кіл і представників

громадянського суспільства [136, с. 51], що розпочинається на стадії



153
зародження ідеї правового регулювання суспільних відносин і поширюється на

процес прийняття та імплементації нормативних актів [292, с. 13] у частині

здійснення аналізу, оцінки й узагальнення результатів правого регулювання,

формулювання прогнозів розвитку нормативно-правової бази [136, с. 51]. Для

діяльності щодо систематизації права електронних комунікацій правовий

моніторинг насамперед може дозволити ефективну взаємодію між суб’єктами

публічної влади вищого рівня та суб’єктами ринку електронних комунікацій у

ракурсі спостереження за системою права електронних комунікацій: виявлення

юридичних колізій, прогалин у праві, невідповідності стандартам

наднаціонального права електронних комунікацій, дефектності правового

регулювання тощо.

Необхідно зауважити, що в країнах романо-германського та англо-

американського права (у тому числі Австралії, Нідерландах, Німеччині,

Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії) така практика

застосовувалася ще з 1970-х – 80-х років. У країнах Європейського Союзу, які

зараз зазнають кардинальних перетворень (зокрема, Болгарії, Естонії, Хорватії),

проведення моніторингу нормативно-правових актів є одним із завдань

правової політики [55, с. 78]. В Австралії вищий орган виконавчої влади

приймає графік перегляду законодавства задля «інвентаризації» чинних

нормативних актів за критерієм доцільності [17, с. 36]. По суті, на світовому

рівні правовий моніторинг є усталеним інструментом для впливу на процес

розвитку права та визначення потенційних векторів його розвитку.

Для України з огляду на відсутність легальних критеріїв розуміння

правового моніторингу та порядку його проведення терміново потрібно

усунути цю прогалину в праві. Так, у разі позитивного розв’язання описуваної

ситуації, зокрема, при систематизації права електронних комунікацій правовий

моніторинг дозволить забезпечити взаємодію між публічною адміністрацією

вищого рівня та суб’єктами ринку електронних комунікацій за напрямом

оцінки чинного регулятивного масиву щодо відповідності очікуваному

результату правового регулювання, міри здійснення прав і законних інтересів
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суб’єктів права електронних комунікацій, усунення дублювань, юридичних

колізій та прогалин у праві, визначення шляхів систематичного оновлення та

покращення нормативно-правової бази, прогнозування й планування

законодавчої діяльності стосовно приведення норм національного права

електронних комунікацій у відповідність до світових стандартів, європейської

практики.

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що в процесі

систематизації права електронних комунікацій повинні брати активну та

безпосередню участь із боку влади як парламент, так і уряд (публічна

адміністрація вищого рівня). Названі суб’єкти мають орієнтуватися на

здійснення сервісної функції з урахуванням легальних, соціальних,

психологічних і морально-етичних характеристик. При цьому під час

консолідації норм національного права електронних комунікацій відповідно до

положень наднаціонального права Європейського Союзу потрібно створити

умови для взаємодії між органами публічної адміністрації та суб’єктами ринку

електронних комунікацій, зокрема, щодо експертного обговорення, надання

пропозицій, оцінки, коментування та зворотного реагування з приводу чинного

та розроблюваного масиву правових норм, у тому числі шляхом проведення

правового моніторингу.

2.4 Процедура систематизації права електронних комунікацій в

Україні

Інтенсифікація процесу цифровізації всіх сфер життєдіяльності обумовлює

потребу в запровадженні відповідних регулятивних рамок для діяльності на

ринку електронних комунікацій як функціональному інфраструктурному

комплексі національної інноваційної економіки. У результаті імплементації

норм систематизованого в такий спосіб права електронних комунікацій стає

можливою реалізація принципу «good governance» у діяльності національного

регулятивного органу в частині реалізації дозвільних процедур і ліцензування
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при здійсненні діяльності на ринку електронних комунікацій, притягненні до

адміністративної відповідальності за правопорушення, вчинені у сфері

електронних комунікацій та ін. Відтак, завдяки реалізації дієвої процедури

систематизації права електронних комунікацій можна забезпечити інтеграцію

ринків електронних комунікацій в транскордонному вимірі, а також доступ

споживачів до послуг електронних комунікацій належного асортименту,

кількості та якості. Це зумовлює необхідність у більш детальному дослідженні

такої юридичної категорії, як процедура систематизації права електронних

комунікацій.

Потрібно зауважити, що за часів Російської імперії слово «процедура»

було запозичене до національного права із французької мови [83, с. 243]. У

тодішньому французькому праві поняття «procedure» мало змістовне

навантаження як поєднання правил і форм, яких необхідно дотримуватися для

реалізації правової дії, прийняття та виконання рішення [406; 37, с. 121–123].

Загалом, термін «процедура» (з лат. «procedo» – просуваюся, проходжу) на

доктринальному рівні прийнято тлумачити в якості офіційно визначеного чи

встановленого за звичаєм порядку, послідовності дій для здійснення

(оформлення) справ [264], процесу виконання [50]. По суті, у цьому плані

йдеться про динамічну природу процедури систематизації права електронних

комунікацій з урахуванням взятих на себе Україною зобов’язань перед

Європейським Союзом щодо гармонізації вказаної галузі національного права

відповідно до норм наднаціонального права електронних комунікацій. Така

процедура систематизації постає як послідовно здійснюваний порядок

консолідації норм права електронних комунікацій на підставі прийнятого

рішення щодо інтеграції національного та транскордонного ринків електронних

комунікацій.

У контексті запропонованого розуміння процедури систематизації права

електронних комунікацій можна ідентифікувати її місце в системі пов’язаних

правових процедур. Зокрема, у процедурі систематизації ключовим суб’єктом є

суб’єкт публічної адміністрації, який проводить консолідацію норм права
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електронних комунікацій. Відтак, така процедура є адміністративною. Вона

зорієнтована на регламентацію відносин позитивного розрізу, а тому має

неюрисдикційний характер. Відповідно, як вказує С. Стеценко, йдеться про

нормотворчу адміністративну процедуру неюрисдикційного характеру

[280, с. 266–267]. У цьому сенсі процедура систематизації права електронних

комунікацій пов’язана зі встановленням порядку реалізації виконавчо-

розпорядчої діяльності суб’єктів публічної адміністрації в частині

інституціоналізації (розробки і прийняття) та імплементації норм позитивного

матеріального права (права електронних комунікацій).

Розглядаючи предметно сутність процедури систематизації права

електронних комунікацій, можна виходити з інтерактивного виміру такого

поняття. Так, згадану дефініцію розглядають як систему послідовно

реалізованих [12, c. 14] правовідносин, зорієнтованих на досягнення правового

результату, зокрема, щодо формування юридичних норм [12, c. 14; 228, с. 19].

Стосовно викладеної дефініції потрібно уточнити, що не є повною мірою

повним підхід тлумачити процедуру крізь призму відносин. Більше сутнісне

наповнення має позиція щодо ототожнення процедури з порядком (процесом).

Відповідно, правова процедура через консолідовані норми права електронних

комунікацій може опосередковано справляти вплив на виникнення, зміну та

припинення правовідносини на ринку електронних комунікацій, превенцію

правопорушень тощо.

Звідси під процедурою систематизації права електронних комунікацій

потрібно розуміти послідовно здійснюваний порядок консолідації юридичних

норм права електронних комунікацій, спрямований на стандартизацію

діяльності в технологічному ракурсі, конвергенцію національного та

транскордонного ринків електронних комунікацій, формування уніфікованих

правових засад функціонування суб’єктів публічної адміністрації та приватного

права як учасників відносин на ринку електронних комунікацій, а також на

узгодження інтересів щодо надання орієнтованих на споживача послуг

електронних комунікацій належного асортименту, кількості та якості. Що ж до
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ознак процедури систематизації права електронних комунікацій, то на основі

комплексного аналізу юридичної доктрини за сутнісним критерієм до них

можна віднести такі:

– загальноінституціональні – демократизм; доступність; динамічний вимір;

службовий характер [326, с. 72];

– формалізаційні – урегульованість нормами права [12, c. 121]; існування

меж регулятивного «впливу» процедурних норм [326, с. 72];

– структурні – ієрархічна побудова [326, с. 72]; структурованість

правовідносинами [12, c. 121], насамперед внутрішня структуризація

[326, с. 72];

– телеологічні – спрямованість на досягнення визначеного правового

результату; існування моделі програмного розвитку, попередньо визначеної на

нормативному або індивідуальному рівні; наявність постійно та послідовно

змінюваних актів поведінки [326, с. 72].

Для того, щоб бути практично імплементованою, така правова процедура

повинна мати владний характер і бути доступною в інформаційному плані.

Водночас ключовою характеристикою процедури систематизації права

електронних комунікацій є те, що вона має бути формально визначеною, щоб

механізм систематизації права електронних комунікацій не суперечив

змістовному виміру відносин на національному та транскордонному ринках

електронних комунікацій. Під впливом вказаних відносин і повинен

насамперед формуватися алгоритм консолідації юридичних норм щодо

поведінки суб’єктів права електронних комунікацій.

При цьому функціональний вимір процедури систематизації права

електронних комунікацій може бути повною мірою реалізований у межах

синергетичної парадигми. Синергетична методологія має значний потенціал у

такому юридичному дослідженні при встановленні механізмів і

закономірностей самоорганізації в умовах саморуху правової матерії [294, с. 40;

317, с. 166]. На цей процес вливають такі фактори, як випадкові значні події для

розвитку ринку електронних комунікацій, параметр порядку в національній
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правовій системі, узгодження мікрокосму та макрокосму в праві електронних

комунікацій. Відповідно, у синергетичному ракурсі процедура систематизації

права електронних комунікацій визначає самоорганізований та дисипативний

характер його системи, для якої притаманні активний метаболізм, інтенсивні

взаємодії її складових, поєднання позитивних і негативних зворотних

відношень, зв’язок мінливості, спадковості та відбору, чергування атракторів і

гомеостазів [285, с. 56].

Звідси причинами застосування синергетичної методології при

консолідації норм права електронних комунікацій є нестабільний характер,

еволюція та коеволюція відносин на ринку електронних комунікацій.

Відповідно, форми процедури систематизації права електронних комунікацій

охоплюють самочинний перехід системи відносин на ринку електронних

комунікацій в новий стан і самоорганізацію, накопичення (зокрема,

лавиноподібне) постійних змін (флуктуацій), фазові переходи на шляху до

досягнення стану рівноваги (точки біфуркації) з урахуванням як

детермінованості процедури систематизації українського права в частині його

гармонізації з наднаціональним правом електронних комунікацій, так і

свідомого вибору для імплементації положень вторинного права Європейського

Союзу, кореспондуючих національним правовим традиціям.

Синергетична парадигма на етапі постмодерну дозволяє обрати юридично

значимі інновації при консолідації норм права електронних комунікацій та

спрогнозувати відповідні тенденції функціонування ринку електронних

комунікацій. Із позицій синергетики розвиток права електронних комунікацій,

як пояснює Л.А. Корунчак, постає як відкритий, нелінійний, динамічний,

багатоваріантний, дискретний процес [101, c. 62]. Так, складний характер

системи права електронних комунікацій зумовлює її властивості, що залежать

від внутрішніх проявів функціонування ринку електронних комунікацій та від

взаємодії із зовнішнім світом. Тим не менше, потрібно усвідомлювати, що

перебіг процедури систематизації права електронних комунікацій є незворотнім
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і тяжіє до появи «параметрів порядку» в організаційній структурі права

електронних комунікацій.

Деталізуючи процедуру систематизації права електронних комунікацій,

потрібно особливу увагу приділити процесу діяльності суб’єктів, до

компетенції яких віднесено проведення такої систематизації. Так, варто

підтримати панівний в доктрині підхід про національний, регіональний та

відомчий інституційні рівні систематизації [105] із урахуванням таких форм, як

законотворчий процес, прийняття нормативних актів судами, затвердження

нормативних актів підзаконного характеру органами публічної адміністрації

тощо [266, с. 172–183]. Відтак, оскільки є різні види систематизації, а також

різні суб’єкти, які таку систематизацію здійснюють, то існують і різні

процедури як легітимні форми діяльності відповідних суб’єктів.

Водночас потрібно зауважити, що чинна сфера консолідації норм права

електронних комунікацій має недостатньо впорядкований вимір. Так, на

національному рівні в українському парламенті як єдиному легітимному

суб’єкті законотворчості згідно зі ст. ст. 75–85 Конституції України [98],

Регламентом Верховної Ради України [219] наразі було представлено лише

чотири профільні законопроекти «Про електронні комунікації», зареєстровані у

Верховній Раді України за № 3549 [185], № 3549-1 [186], № 3549-2 [187],

№ 3549-3 [188], № 3549-4 [189], а також як додаток № 67 до рішення

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та

інформатизації [227].

Окрім цього, у Верховній Раді України було зареєстровано Проекти

Законів про державне управління та регулювання у сфері електронних

комунікацій [182]; про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо захисту інтересів держави, споживачів телекомунікаційних послуг та

удосконалення державного регулювання у сфері користування радіочастотним

ресурсом України [173]; про радіочастотний ресурс України [218]; про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обробки інформації

в системах хмарних обчислень [174]; про внесення змін до деяких законів
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України щодо посилення відповідальності за здійснення несанкціонованого

доступу до інформаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем [171];

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення

відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж) [175] та ін.

У контексті зазначеного переліку законотворчих ініціатив у сфері

систематизації права електронних комунікацій потрібно вказати, що такий стан

справ відзначається динамічними рисами. Відтак, при реалізації процедури

систематизації права електронних комунікацій нелінійна реакція на вплив

такого динамічного фактора, на переконання І. Пригожого, дозволяє

встановити самозародження суворо упорядкованих структур [167, с. 49–50].

Наразі з-поміж запропонованого переліку профільних законопроектів «Про

електронні комунікації», зареєстрованих у Верховній Раді України, критерію

порядку найбільш повно відповідає Проект Закону за № 3549-1 [186], але для

узгодження його положень із політикою цифровізації системи публічного

управління у ньому потрібно внести зміни та доповнення, а також викласти

окремі глави та статті в оновленій редакції (див. Додаток А).

До того ж, необхідно усвідомлювати, що ключові зусилля при

систематизації права електронних комунікацій все-таки спрямовані на

досягнення більш-менш стійкого стану цієї системи. У доктрині з цього

приводу базовим є підхід, відповідно до якого робиться акцент на необхідності,

по-перше, встановлення цілі з урахуванням поточних можливостей, по-друге,

визначення чинного стану справ у розвитку системи, по-третє, вибору способу

досягнення зазначеної цілі шляхом реалізації державної політики в частині

проведення необхідної реформи [88, с. 6].

Принагідно чинність діяльності суб’єктів публічної адміністрації як

учасників процедур систематизації права електронних комунікацій

забезпечується правом діяти на власний розсуд із урахуванням засад

правомірності [6, c. 435], критеріїв ефективності використання, доцільності,

адекватності рівня технічної якості обслуговування [381]. У цьому плані

йдеться як про внесення відповідних пропозицій, рекомендацій чи зауважень до
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законопроектів, які розглядаються Верховною Радою України, при

систематизації права електронних комунікацій на національному рівні, так і

про консолідацію норм права електронних комунікацій у нормативних актах,

що приймаються відповідними суб’єктами на регіональному та відомчому

рівнях.

Потрібно уточнити, що до вказаних суб’єктів публічної адміністрації як

учасників національної, регіональних і відомчих процедур систематизації права

електронних комунікацій можна віднести суб’єктів, згаданих у ст. ст. 13, 17

Закону України «Про телекомунікації» [225]. Разом із тим на рівні

законопроектів «Про електронні комунікації», зареєстрованих у Верховній Раді

України за № 3549, № 3549-2, № 3549-3 закріплено аналогічні норми [185; 187;

188], а в законопроекті, зареєстрованому за № 3549-4, до системи цих органів

додається також Генеральний штаб Збройних Сил України як орган державного

регулювання у сфері користування радіочастотами спеціальними

користувачами [189]. Натомість законопроекти, зареєстровані за № 3549-1,

№ 5285, містять положення щодо більш широкої системи суб’єктів публічної

адміністрації у сфері електронних комунікацій, а саме: Верховної Ради України

як органу, що здійснює визначення засад державної політики та законодавче

регулювання відносин у сфері електронних комунікацій; органів, що

реалізують державне управління у сфері електронних комунікацій (Кабінету

Міністрів України; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує

формування та реалізує державну політику у сфері електронних комунікацій;

інших органів виконавчої влади відповідно до закону); національного

регулятивного органу як органу державного регулювання у сфері електронних

комунікацій [182; 186].

Загалом, із приводу системи суб’єктів публічної адміністрації у сфері

електронних комунікацій, які можуть проводити консолідацію відповідних

юридичних норм, необхідно зауважити, що переховані вище законодавчі

пропозиції є дещо застарілими за своєю сутністю. Це пов’язано з тим, що вони

не враховують новітні стандарти здійснення публічного управління
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(адміністрування), а роблять акцент суто на державному управлінні та

регулюванні. Як вказує В.М. Бевзенко, у цьому плані йдеться про специфічні за

змістом та обсягом правосуб’єктності учасників публічно-правових

(управлінських) відносин як носіїв публічно-владних прав [39, c. 216, 217].

Відповідно, раціональним шляхом побудови системи суб’єктів публічної

адміністрації з нормотворчою компетенцією у сфері електронних комунікацій є

виокремлення тих, що як визначають державну політику та реалізують

законодавче регулювання (Верховна Рада України), так і здійснюють публічне

управління, регіональну та відомчу нормотворчість (Кабінет Міністрів України;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та

реалізацію державної політики у сфері електронних комунікацій, зокрема

національний регулятивний орган; інші органи виконавчої влади відповідно до

закону; Генеральний штаб Збройних Сил України у сфері користування

радіочастотами спеціальними користувачами).

У ракурсі викладених положень про суб’єкти публічної адміністрації у

сфері електронних комунікацій, які можуть проводити консолідацію

відповідних юридичних норм, важливо вказати на ключову роль національного

регулятивного органу в ієрархії описаних суб’єктів публічної адміністрації

відповідно до ст. 18 Закону України «Про телекомунікації» [225]. Додатковим

підтвердженням цього висновку є правові позиції, викладені в рішеннях

Конституційного Суду України від 7 квітня 2004 р. № 9-рп/2004 [246],

16 травня 2007 р. № 1-рп/2007 [248], 8 жовтня 2008 р. № 21-рп/2008 [245].

Необхідно усвідомлювати, що свої нормотворчі повноваження національний

регулятивний орган зможе реалізувати в належний спосіб виключно в разі

встановлення чіткого місця у вертикалі суб’єктів публічної влади у сфері

електронних комунікацій.

Тим не менше, у фактично представлених законопроектах у сфері

електронних комунікацій має місце невизначеність у концептуальних

категоріях щодо його публічно-управлінської діяльності та адміністративно-

правового статусу в системі суб’єктів публічної адміністрації у сфері
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електронних комунікацій. Так, у законопроектах, зареєстрованих за № 3549,

№ 3549-2, цей орган визначається як центральний орган виконавчої влади із

спеціальним статусом, підпорядкований Кабінету Міністрів України та

підзвітний Верховній Раді України [185; 187]. У законопроекті,

зареєстрованому за № 3549-3, йдеться про підпорядкованість цього

центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом лише Кабінету

Міністрів України [188]. Законопроект, зареєстрований за № 3549-4,

встановлює адміністративно-правовий статус національного регулятивного

органу як державного колегіального органу, підпорядкованого Президенту

України та підзвітного Верховній Раді України [189]. У законопроектах,

зареєстрованих за № 3549-1, № 5285, до наведених положень додається, що

вказаний суб’єкт не входить до системи органів виконавчої влади [182; 186].

По суті, норми одних законопроектів встановлюють статус національного

регулятивного органу як державного колегіального органу. Остання теза, як

пояснює В. Федоренко, зумовлює відмінності національного регулятивного

органу та центрального органу виконавчої влади за сутністю, змістом,

порядком формування, спрямування та координації і юридичною природою

актів [306, с. 92]. Потрібно вказати ще на той факт, що національний

регулятивний орган наділений компетенцією щодо безпосередньої участі в

реалізації державної політики, а також регламентувати діяльність суб’єктів

ринку електронних комунікацій, забезпечуючи при цьому ще й реалізацію

інтересів держави та споживачів послуг електронних комунікацій. Разом із тим

можна повною мірою підтримати підхід Р.С. Мельника та Є.В. Петрова щодо

суперечності такого стану справ принципу розподілу влади [130, с. 11].

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 106 і п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України [98] у

державі не повинно існувати дві паралелі суб’єктів публічної адміністрації,

наділених виконавчо-розпорядчими функціями, на чолі однієї з яких стоїть

Президент України, що не входить до жодної з гілок влади.

Водночас правові норми інших законопроектів виходять із того, що

національний регулятивний орган є центральним органом виконавчої влади зі
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спеціальним статусом. У цьому сенсі підтвердженням приналежності

національного регулятивного органу до вертикалі органів виконавчої влади є

адміністративно-правовий статус працівників національного регулятивного

органу як державних службовців, його повноваження видавати адміністративні

та нормативні акти, а також здійснювати контрольні й наглядові функції, у

тому числі в частині застосування заходів примусу. Не менш важливо в цьому

сенсі усвідомлювати, що саме такий адміністративно-правовий статус

національного регулятивного органу дозволить йому ефективно й оперативно

впливати на ринок електронних комунікацій через нормативні та

адміністративні акти. Варто підтримати позицію О.А. Баранова щодо

доцільності регламентації на законодавчому рівні процедури надання

операторами та провайдерами відповідної інформації, яка потрібна

національному регулятивному органу для реалізації вказаних повноважень

[19, c. 455–456].

Такий проміжний висновок зумовлений тим, що на підставі доктринальних

положень під центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом

мається на увазі суб’єкт публічної адміністрації зі спеціальною компетенцією,

що згідно зі статутними законами має специфічні управлінські стани з іншими

державними органами [49, с. 138; 104, с. 55]. При цьому на конституційному

рівні ці органи не згадуються. До того ж, не виправданим є виокремлення

центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом із практичних

міркувань: немає чітких критеріїв для їх інституціоналізації, як правило, вони

мають перехідний характер і можуть зазнавати політичного впливу. Тому

доречно виокремлювати лише центральні органи виконавчої влади без

позначення характеристик особливості їхнього статусу. Цей «класичний»

підхід дає змогу забезпечити баланс між імплементацією нормативних і

матеріальних передумов реалізації державної політики у сфері електронних

комунікацій.

Саме тому виправданою є приналежність національного регулятивного

органу до органів виконавчої влади в системі суб’єктів публічної адміністрації,



165
які можуть проводити регіональну та відомчу консолідацію норм права

електронних комунікацій з огляду на викладену систему ознак процедури

систематизації права електронних комунікацій. З метою узгодження фактичної

компетенції з нормативними приписами про порядок діяльності центральних

органів виконавчої влади, зокрема в аспекті систематизації права електронних

комунікацій, можна вести мову про необхідність усунення конфлікту інтересів

в діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, національного

регулятивного органу (доцільною вбачається його реорганізація в Національне

агентство з цифровізації в Україні). При цьому до компетенції суб’єктів вищого

рівня має належати формування державної політики у сфері цифровізації,

безпосередня участь у процедурах національної систематизації права

електронних комунікацій, а до національного регулятивного органу – реалізація

державної політики у сфері цифровізації, у тому числі функціонування та

розвитку електронних комунікацій, проведення регіональної та відомчої

консолідації норм права електронних комунікацій.

Концентруючи увагу на глобальних і поточних змінах при консолідації

норм права електронних комунікацій на регіональному та відомчому рівнях,

відповідно до принципу верховенства права, необхідно враховувати потребу в

забезпеченні правової визначеності та однозначності формулювання

консолідованих норм права електронних комунікацій. Підтвердженням цьому є

правові позиції Конституційного Суду України, викладені в рішеннях від

22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 [244], 30 вересня 2010 р. № 20-рп/2010 [247],

22 грудня 2010 р. № 23-рп/2010 [240].

При цьому суб’єктам публічної адміністрації як учасникам регіональних і

відомчих процедур систематизації права електронних комунікацій окрему увагу

при консолідації юридичних норм потрібно приділити таким адміністративно-

правовим інститутам права електронних комунікацій:

– забезпеченню технологічної нейтральності [381], доступу на ринок

електронних комунікацій, зокрема наданню генеральних (загальних) дозволів, а

також запровадженню повідомного принципу для здійснення діяльності на
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ринку електронних комунікацій [21, с. 33, 310–311] згідно з приписами ст. 7

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [206];

– лібералізації державного контролю та нагляду в частині спостереження

за підконтрольними об’єктами, інформування про факти відхилень від

правомірного функціонування та запобігання вчиненню правопорушень

[75, c. 538] на підставі ч.ч. 3, 4, 6 ст. 3 Директиви 2002/21/ЄС [377], п. 19

преамбули Директиви 2009/140/ЄС [381], ст. 2 Закону України «Про основні

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [214];

– порядку притягнення до адміністративної відповідальності за

правопорушення, вчинені у сфері електронних комунікацій, із урахуванням

вимог п. 12 преамбули Директиви 2002/20/ЄС щодо застосування критеріїв

об’єктивної обґрунтованості, пропорційності та співмірності національного

обмеження прав задля досягнення загального інтересу [376], п. 69 Директиви

№ 2009/136/ЄК стосовно компетенційних і ресурсних стимулів [380] насамперед

щодо бланкетних норм про адміністративну відповідальність [76, с. 171–172] за

об’єктом протиправного посягання та правової охорони [42, с. 124; 115, с. 10]

задля забезпечення законності та дисципліни, досягнення превентивного,

карного та стимулюючого значення санкцій [92, c. 15; 93, c. 6]; їх відповідності,

ефективності, пропорційності, переконливості (ст. 21а Директиви

№ 2009/140/ЄС [381]), можливості застосування в період будь-якого делікту, у

тому числі для виправлених порушень (ст. 15а Директиви № 2009/136/ЄК [380]).

Зокрема, у контексті адміністративно-правового дослідження

систематизації права електронних комунікацій в рамках реалізації заявної

адміністративної процедури важливо в належний спосіб консолідувати норми

права в частині забезпечення доступу на ринок електронних комунікацій,

зокрема, дозвільних процедур і ліцензування при здійсненні діяльності на

ринку електронних комунікацій. При цьому потрібно уточнити, що юридичний

механізм дозволів у частині встановлення шляхів доступу на ринок

електронних комунікацій пройшов еволюційний шлях від актів індивідуальної

дії до індивідуально-загальної, загально-індивідуальної моделей, а зараз – до
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загального дозволу [21, с. 33]. Описана зміна дозвільної парадигми була

зумовлена цілями та функціональними можливостями входження суб’єктів

права електронних комунікацій на ринок, а також технологічним прогресом у

загальносвітовому масштабі. Натомість на новітньому етапі та формування

дозвільної моделі насамперед впливають процеси конвергенції ринків

електронних комунікацій та потреба в забезпеченні рівних умов діяльності,

технологічної нейтральності, підвищенні конкуренції та якості послуг

електронних комунікацій, збільшенні інформаційної відкритості й прозорості.

У зв’язку з цим у профільних законопроектах у сфері електронних комунікацій

регламентовано процедуру надання генеральних (загальних) дозволів, а також

запроваджено повідомний принцип для здійснення діяльності на ринку

електронних комунікацій [182; 185–188], що переважно або частково

узгоджується з положеннями наднаціонального права електронних комунікацій

та відповідними пропозиціями О.А. Баранова [21, c. 310–311].

Тим не менше, не завжди запропоновані понятійно-дефінітивні

характеристики загального дозволу є достатньо чіткими й однозначними.

Наприклад, у законопроекті, зареєстрованому за № 5285, поняття «загальний

дозвіл» тлумачиться всупереч принципу правової визначеності через оціночні

категорії на зразок «конкретні зобов’язання», «всіх або окремих видів

електронних комунікаційних мереж та послуг» і т.п. [182]. Аналогічно можуть

мати місце випадки некоректного вживання термінології для позначення

дозвільної документації. Зокрема, всупереч вживаній в Законі України «Про

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

категорії «дозвіл на використання номерного ресурсу» у зареєстрованому за

№ 3549-3 законопроекті згадуються ще й такі терміни, як «дозвіл на

використання нумерації» (ч.ч. 7, 8 ст. 69; ч. 4 ст. 71), «дозвіл на використання

нумерації чи її частини» (ч. 1 ст. 71), «дозвіл на користування нумерацією»

(ч.ч. 2, 5 ст. 71) [188].

Водночас при аналізі запропонованих редакцій статей щодо дозвільних

процедур і ліцензування при здійсненні діяльності на ринку електронних
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комунікацій насамперед потрібно звернути увагу на неузгодженість вказаних

положень із нормами Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності». Так, у законопроектах, зареєстрованих за № 3549 і 3549-3, підп. 3

п. 7 Глави IX «Прикінцеві та перехідні положення» встановлює виключення

діяльності у сфері електронних комунікацій з переліку видів обов’язкового

ліцензування на підставі ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності» з урахуванням особливостей профільного закону

[185; 188]. При цьому в зазначених законопроектах не передбачено внесення

кореспондуючих змін до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності» у частині непоширення його положень на відносини,

що здійснюються відповідно до Закону України «Про електронні комунікації».

Іншим різновидом крайнощів при зменшенні адміністративних бар’єрів для

доступу на ринок електронних комунікацій є повне виключення діяльності у сфері

електронних комунікацій із-під правового впливу Закону України «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності». Зокрема, у законопроектах,

зареєстрованих за № 3549 і 3549-1, йдеться про непоширення дії Закону України

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на відносини, пов’язані

з наданням дозволів у сфері електронних комунікацій на підставі підп. 2 п. 7

Глави IX «Прикінцеві та перехідні положення» [185; 186]. Із цього приводу

потрібно вказати ще й на той факт, що жодної додаткової пояснювальної

аргументації не наводиться ні в тексті законопроектів, ні в пояснювальних

записках на користь виведення відповідного виду діяльності на ринку

електронних комунікацій зі сфери регуляторного впливу Закону України «Про

дозвільну систему у сфері господарської діяльності». До речі, нерідко такий підхід

додатково посилюється тим, що діяльність у сфері електронних комунікацій

виключається з переліку видів обов’язкового ліцензування згідно зі ст. 7 Закону

України «Про ліцензування видів господарської діяльності», зважаючи на

специфіку профільного законодавства. У якості прикладу можна навести підп. 70

п. 10 Глави XVI «Прикінцеві та перехідні положення» зареєстрованого за № 3549-

1 законопроекту [186]. Зауважимо, що такий підхід є можливим виключно за
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умови ефективної, повної та вичерпної процедурної регламентації в частині видачі

дозвільних документів у сфері електронних комунікацій.

По суті, з урахуванням положень ст. 2 Закону України «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності» обґрунтованим і доцільним способом

оптимізації надання адміністративних послуг може бути й непоширення його

положень на відносини у сфері електронних комунікацій. Для цього потрібна

детальна аргументація, зокрема, у пояснювальній записці до законопроекту в

частині особливостей дозвільної діяльності у сфері електронних комунікацій. Що

ж до ліцензування окремих видів діяльності на ринку електронних комунікацій, то

запропоновані зміни повинні обов’язково узгоджуватися з приписами ст. 7 Закону

України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [206]. Принагідно такі

зміни повинні бути чітко та недвозначно прописані.

У якості ілюстрації викладеного можна навести підп. 4 п. 8 розділу IX

«Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту, зареєстрованого за

№ 3549-3, і підп. 3 п. 7 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення»

зареєстрованого за № 3549-4 законопроекту. Зазначені норми виключають

вказану діяльність із переліку видів обов’язкового ліцензування з урахуванням

визначених у профільному законі особливостей [188; 189]. Водночас у п. 8 ч. 1

ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

перелік тих видів діяльності, який повинен підлягати ліцензуванню, не

достатньо чітко прописано (немає згадки про поширення положень цього

закону на ліцензування діяльності у сфері користування радіочастотним

ресурсом з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про

радіочастотний ресурс України»).

У ракурсі викладеного не менш важливо, щоб у рамках надання вказаних

адміністративних послуг процедурний вимір був регламентований належним

чином. Як правило, проблемні аспекти можуть виявлятися в необхідності

включення особи до реєстру, у строках подання повідомлення про початок

здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій, із чого випливає

можливість здійснення заявленого в повідомленні виду діяльності, а також у
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реалізації порядку інформування про факт визнання відповідного повідомлення

неподаним. У якості прикладу можна навести колізії між абз. 1 ч. 2 ст. 54 і

абз. 4 ч. 4 ст. 54, абз. 2 ст. 54 і п. 1 ч. 1 ст. 48, абз. 2 п. 4 ст. 48 зареєстрованого

за № 5285 законопроекту і ст. 11 Закону України «Про електронні документи та

електронний документообіг» [182; 184]. У цьому сенсі необхідно уточнити, що

з урахуванням положень наднаціонального права електронних комунікацій

насамперед доцільно виходити з регулятивної прогнозованості, забезпечуючи

конкретні часові рамки для перегляду поточної практики регламентації

відносин на ринку електронних комунікацій.

Що ж до скасування дозволів, анулювання ліцензій у сфері електронних

комунікацій, то на рівні спеціальних норм у законопроектах «Про електронні

комунікації» вкрай важливо детально прописувати всі процедурні аспекти. У

протилежному випадку виникне правова лакуна, тобто регулятивна прогалина.

У якості ілюстраії можна навести положення ст. 70 законопроекту,

зареєстрованого за № 5285 [182]. Це пов’язано з відсутністю відповідного

механізму та порядку на рівні Закону України «Про основні засади державного

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [214]. У рамках описаної

процедури також необхідно усунути дублювання повноважень між різними

суб’єктами публічної адміністрації. Зокрема, у законопроекті, зареєстрованому

за № 3549-4, положення п. 8 ч. 1 ст. 84 не відповідають приписам ч. 3 ст. 5

Закону України «Про санкції» [189; 222]. У цьому плані не можна оспорити

пріоритетність гарантування національної безпеки шляхом анулювання ліцензії

на радіочастоти з урахуванням загроз відповідно до ст. 1 Закону України «Про

оборону України» та/або створення загроз для воєнного конфлікту,

застосування воєнної сили. Водночас за темпоральним критерієм Закон

України «Про санкції» було прийнято раніше, а там вже є правова норма щодо

відповідної компетенції Ради національної безпеки та оборони України

приймати відповідне рішення, яке вводиться в дію указом Президента України.

При цьому навряд чи національний регулятор можна вважати власне тим
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органом, який зможе максимально ефективно й оперативно реагувати на

зовнішні загрози, зокрема, збройну агресію проти України.

При цьому для ефективної реалізації заявної процедури видачі загального

дозволу вкрай важливо встановити прийнятний рівень дискреції в діяльності

суб’єктів публічної адміністрації, у тому числі національного регулятора. Як

правило, такі дискреційні повноваження можуть стосуватися проведення

конкурсів із видачі дозволів, ліцензій, внесення змін до дозвільної

документації, обмеження надання окремих послуг електронних комунікацій

тощо. У якості прикладу можна згадати ч. 3 ст. 44, ст. ст. 83, 103

зареєстрованого за № 3549-4 законопроекту [189]. Так, чинність діяльності

публічної адміністрації забезпечується правом діяти на власний розсуд із

урахуванням засад правомірності [6, c. 435].

Із приводу зазначених дискреційних повноважень насамперед необхідно

уточнити, що загалом розсуд у діяльності публічної адміністрації у сфері

електронних комунікацій можливий. Водночас дискреція явно недоцільна в разі

виходу на рівень гарантування національної безпеки, оборони та охорони

правопорядку при внесенні змін до умов дозвільних документів чи застосуванні

публічно-управлінських заходів із обмеження надання окремих послуг

електронних комунікацій. До того ж, загрозливий характер становища стосовно

національної безпеки та правопорядку має бути чітко зрозумілим і

деталізованим на рівні положень профільного закону. Тим більше, перелік

уповноважених органів на застосування розсуду в діяльності публічної

адміністрації повинен бути чітко прописаним та кореспондувати із

запропонованою системою суб’єктів публічної адміністрації у сфері

електронних комунікацій, встановленою на рівні профільного закону про

електронні комунікації. Що ж стосується внутрішнього рівня дискреції, то в

переважній більшості випадків потрібно керуватися принципом верховенства

права й орієнтуватися на ідею захисту особи від свавільного втручання,

подолання цифрової нерівності насамперед при задоволенні потреб та інтересів

соціально незахищених верств населення, а також на недопущення
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дискримінації окремих категорій суб’єктів приватного права, які є суб’єктами

ринку електронних комунікацій, у частині додаткових конкурсних вимог для

одержання дозвільних документів.

Разом з тим квінтесенцію оптимізації надання адміністративних послуг

шляхом запровадження моделі загального дозволу, повідомного принципу

реєстрації має становити забезпечення технологічної нейтральності.

Насамперед йдеться про ліцензування користування радіочастотним ресурсом.

Наприклад, положення ч. 6 ст. 78 законопроекту, зареєстрованого за № 3549-4,

є суперечливими з позицій принципу правової визначності, оскільки в рамках

процедури ліцензування передбачають прив’язку при забезпеченні

технологічної нейтральності то до території запланованої діяльності, то до

освоєння відповідних регіонів [189]. Фактично в наведеній ситуації мав би

застосовуватися саме географічний принцип за критерієм ефективності

використання радіочастотного ресурсу України та подолання цифрової

нерівності. Із позицій наднаціонального права Європейського Союзу

обмеження в імплементації вказаного принципу технологічної нейтральності

можливі виключно з урахуванням критеріїв ефективності використання спектру

доцільності, зокрема, для забезпечення адекватності рівня технічної якості

обслуговування [381]. Із позицій публічного інтересу це допоможе створити

умови для гнучкого управління радіочастотним спектром і його раціонального

спільного використання, у тому числі за нейтральними дозволами на послуги;

зменшення рівня цифрової нерівності та подолання цифрового розриву;

обрання користувачами найкращих послуг і технологій; захисту публічного

здоров’я шляхом зменшення рівня шкідливого публічного впливу

електромагнітних полів та ін.

Додатково в рамках систематизації права електронних комунікацій не

менш важливо визначитися з оптимальним способом реалізації втручальної

адміністративної процедури, а саме: контрольно-наглядовим виміром

діяльності національного регулятора у сфері електронних комунікацій.

Зокрема, у законопроектах, зареєстрованих за № 3549-1 і 3549-4, категорії



173
нагляд і контроль розглядаються як синонімічні (п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 30 і т.п.)

[186; 189]. У цьому ракурсі О.А. Заярний чітко виокремлює телеологічну

спрямованість такої діяльності в частині спостереження за підконтрольним

об’єктом, інформування про факти його відхилень від правомірного

функціонування та запобігання вчиненню правопорушень [75, c. 538]. Водночас

за засобами впливу на осіб, які вчинили правопорушення у сфері електронних

комунікацій, нагляд і контроль не збігаються. Це пов’язано з тим, що

контрольні заходи мають активний втручальний елемент. Натомість при

реалізації нагляду відповідний орган не може справляти вплив на

правопорушника. Відповідно, нагляд у змістовному ракурсі можна розглядати

лише як складову частину контролю у сфері електронних комунікацій.

На підставі зроблених висновків про співвідношення контролю та нагляду у

сфері електронних комунікацій потрібно додатково уточнити, що положення

відповідних консолідованих норм права електронних комунікацій повинні

узгоджуватися з положеннями пов’язаних нормативно-правових актів.

Наприклад, норми Розділу VIII, п. 4 ст. 102 законопроекту, зареєстрованого за

№ 3549-2, а також п. 43 п. 10 Глави XVI зареєстрованого за № 3549-4

законопроекту не відповідають Закону України «Про основні засади державного

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [187; 189; 214]. По суті,

раціональним шляхом консолідації норм права електронних комунікацій

видається обов’язкове поширення положень Закону України «Про основні

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на

відносини на ринку електронних комунікацій, а також внесення кореспондуючих

змін насамперед до положень ст. 2 цього Закону [214]. У протилежному випадку

ефективність здійснення контролю, нагляду за діяльністю у сфері електронних

комунікацій буде вкрай складно забезпечити на належному рівні.

При цьому не варто надмірно посилювати контрольні повноваження

національного регулятора. Так, у п. 2 ч. 1 ст. 103 зареєстрованого за № 3549-2

законопроекту повноваження посадових осіб національного регулятора

прописано в більш широкому вимірі, аніж у ст. 19 чинного Закону України
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«Про телекомунікації» [187; 225]. У зв’язку з викладеним при консолідації

норм права електронних комунікацій у сфері реалізації контролю вкрай

важливо усвідомлювати ключову мету, а саме: лібералізацію державного

контролю. Тому більш раціональним шляхом видається посилення наглядової

складової при систематизації зазначених юридичних норм права електронних

комунікацій. До того ж, на відміну від запропонованого в ч. 1 ст. 16

зареєстрованого за № 3549-3 законопроекту [188], перелік посадових осіб

органів, що можуть здійснювати нагляд, повинен бути лише вичерпним. Це

узгоджується з наднаціональним виміром права електронних комунікацій –

ч.ч. 3, 4, 6 ст. 3 Директиви 2002/21/ЄС [377]. У цьому сенсі в межах спільних

правових рамок здійснення нагляду у сфері електронних комунікацій, зокрема

у транскордонному вимірі, компетенція уповноважених органів має бути

вичерпною. Такі суб’єкти повинні реалізовувати свої функції неупереджено,

прозоро, у тому числі з оприлюдненням прийнятих рішень у вільному доступі.

До того ж, п. 19 преамбули Директиви 2009/140/ЄС однозначно вказує на

доцільність проведення моніторингу діяльності національного регулятора щодо

обґрунтованості та співмірності застосованих ним заходів, а також

відповідності правилам добросовісної конкуренції [381].

Звідси в ракурсі консолідації норм щодо контрольно-наглядової діяльності у

сфері електронних комунікацій потрібно також встановити правові рамки для

належного порядку притягнення до адміністративної відповідальності за

правопорушення, вчинені в цій сфері. Як відомо, чинна модель адміністративно-

деліктного законодавства у сфері електронних комунікацій має відсильний

характер. На переконання О.А. Заярного, наведена теза означає існування поряд

із відповідними положеннями в Кодексі України про адміністративні

правопорушення (далі – КУпАП) ще й бланкетних норм про адміністративну

відповідальність у законодавстві про електронні комунікації [76, с. 171–172].

Загалом, такий підхід є логічним і несуперечливим, оскільки спеціальні норми

містяться в профільному законодавчому акті про адміністративну

відповідальність. У цьому плані можна, відповідно, підтримати панівний в
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доктрині підхід щодо групування таких складів правопорушень в окрему главу

за об’єктом протиправного посягання та правової охорони [42, с. 124; 115, с. 10].

Зазначена глава може бути представлена в КУпАП під робочою назвою

«Адміністративні правопорушення у сфері обігу інформації, електронних

комунікацій та цифровізації» з урахуванням адміністративно-деліктних

положень наднаціонального права Європейського Союзу.

Відтак, вказана глава про правопорушення у сфері обігу інформації,

електронних комунікацій та цифровізації повинна, зокрема, у сфері

електронних комунікацій об’єднати, окрім встановлених у

ст. ст. 144–148-5, 188-7 КУпАП, ще й такі склади адміністративних

правопорушень, як незаконне блокування суб’єктів надання послуг

електронних комунікацій до загальнодоступних мереж, систем і ресурсів

електронних комунікацій; умисне створення перешкод для впровадження та

використання інформаційно-комунікаційних технологій суб’єктами публічної

адміністрації; протиправне використання систем автоматичного дозволу чи

інших засобів виклику абонентів із комерційною метою без згоди абонента

та ін. Наведений проміжний висновок можна зробити на підставі

запропонованої О.А. Заярним системи об’єктів адміністративних

правопорушень, яка повинна включати не лише правила й умови здійснення

послуг зв’язку загального користування, а й соціальні цінності як елементи

інформаційної інфраструктури, насамперед при цифровізації діяльності

публічної адміністрації, наданні послуг електронних комунікацій

[75, c. 506–507, 513]. У ракурсі викладеного потрібно вказати на той факт, що в

розроблюваних законопроектах про електронні комунікації фрагментарно

зазначені зміни представлено. Тим не менше, якість нормопроектувальної

техніки за цими положеннями не є повною мірою відповідною. Як правило,

мають місце проблеми щодо неузгодженості регулятивного та процедурного

законодавства, безпідставного виключення окремих правових норм,

невідповідності повноважень національного регулятора та інших державних
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органів у частині розгляду справ і складання протоколів про адміністративні

правопорушення тощо.

Так, у зареєстрованому за № 3549-1 законопроекті без жодної аргументації,

у тому числі в пояснювальній записці, було виключено склади адміністративних

правопорушень згідно зі ст. ст. 144, 148-1, 148-2, 148-4, 148-5 КУпАП [186].

Такий однобічний підхід не є виправданим із позицій принципу правової

визначеності та за критерієм публічного інтересу, оскільки має місце реальна

практична потреба в існуванні цих складів адміністративно-інформаційних

деліктів. Підтвердженням цьому також є положення п. 12 преамбули

Директиви 2002/20/ЄС щодо застосування критеріїв об’єктивної

обґрунтованості, пропорційності та співмірності національного обмеження прав

задля досягнення загального інтересу [376]. Натомість при викладенні ст. 147

КУпАП у новій редакції диспозиція бланкетного характеру не була узгоджена з

регулятивним законодавством про електронні комунікації в частині

пошкодження складових електронних комунікаційних мереж [186]. Загалом, із

цього приводу потрібно вказати на доцільність невикористання оціночних

понять в адміністративно-деліктному законодавстві та тлумачення цих категорій

на рівні профільного регулятивного законодавства про електронні комунікації.

У законопроекті, зареєстрованому за № 3549-1, також відсутнє єдине

розуміння повноважень національного регулятора при розгляді справ про

адміністративні правопорушення у сфері електронних комунікацій. Зокрема, у

запропонованій редакції ст. 243 КУпАП до компетенції цього суб’єкта

публічної адміністрації було віднесено розгляд відповідних справ за

ст. ст. 145 і 188-7 КУпАП [186]. Як наслідок, поза межами регулятивного

впливу залишається розгляд справ про адміністративні правопорушення

відповідно до ст. 148-3 КУпАП. З огляду на положення диспозиції та санкції за

вказаною статтею очевидним вбачається віднесення описаних повноважень до

компетенції національного регулятора. Неоднозначним є й тлумачення

повноважень посадових осіб органів внутрішніх справ (Національної поліції)

щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері
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електронних комунікацій (за ст. 146 КУпАП) [186]. З урахуванням викладеного

необхідно констатувати, що такі недоліки можна усунути шляхом внесення

«точкових» змін до запропонованих законодавчих ініціатив щодо консолідації

норм права електронних комунікацій. Зазначених змін може бути й достатньо

на первинному етапі систематизації права електронних комунікацій,

пов’язаному з нагальною потребою в першочерговому оновленні регулятивного

законодавства про електронні комунікації шляхом його адаптації до

наднаціонального права Європейського Союзу.

Разом із тим не менш важливо після первинної систематизації права

електронних комунікацій провести консолідацію його процедурних норм

насамперед у ракурсі модернізації санкцій та підходів до розуміння суб’єктів

адміністративної відповідальності. Так, стосовно модернізації санкцій за

правопорушення у сфері електронних комунікацій, першочерговим завданням є

узгодження порядку стягнення штрафів із положеннями наднаціонального

права Європейського Союзу. У цьому сенсі варто виходити з приписів п. 69

Директиви № 2009/136/ЄК, що ефективність реалізації примусових

повноважень суб’єктів публічної адміністрації залежить від необхідних

стимулів, у тому числі компетенційних і ресурсних [380]. Тим не менше,

зазначені стимули передусім повинні мати фінансово-майновий вплив. Відтак,

доцільно застосовувати штрафні санкції. У викладеному контексті слушною є

позиція Т.О. Коломоєць про високе превентивне, карне та стимулююче

значення штрафів для забезпечення законності та дисципліни [93, c. 6]. У цьому

плані важливо виходити насамперед із виховної (превентивної спрямованості)

відповідних засобів адміністративно-деліктної політики [92, c. 15]. Що ж до

карного виміру, то варто підтримати пропозицію О.А. Заярного щодо

необхідності запровадження електронних систем автоматичного списання суми

штрафів за відповідні адміністративні правопорушення [75, c. 697]. Водночас з

огляду на немайновий характер інформації та застарілість положень КУпАП на

практиці мають місце проблеми в частині визначення розмірів таких

адміністративних штрафів. Причинами описаної ситуації є формальний
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характер складів адміністративних інформаційних правопорушень у сфері

електронних комунікацій, а також відсутність спеціальних критеріїв

встановлення розміру штрафів.

Звідси для дієвої консолідації юридичних норм щодо вказаних

адміністративних штрафів потрібно імплементувати практику

наднаціонального права Європейського Союзу. У цьому розрізі йдеться про

врахування принципу примусовості та мотивів для відповідності правовим

вимогам, забезпечення ефективності повноважень органів, які стягують штраф

(п. 51 Директиви № 2009/140/ЄС [381]); відповідність, ефективність,

пропорційність, переконливість штрафів (ст. 21а Директиви № 2009/140/ЄС

[381]), стримуючий характер останніх і можливість застосування в період будь-

якого делікту, у тому числі для виправлених порушень (ст. 15а Директиви

№ 2009/136/ЄК [380]). Принагідно для встановлення розміру штрафів можна

звернутися до кореспондуючої практики окремих країн-членів Європейського

Союзу. Так, для визначення розміру адміністративного штрафу необхідно

брати до уваги тяжкість порушення (ст. 11 Італійської Республіки «Про зміну

карної системи» [73, с. 407, 409]), значення порушення встановленого порядку

(розділ 3 Закону ФНР «Про порушення порядку» [74, с. 292–293]); форму вини

порушника (розділ 3 Закону ФНР «Про порушення порядку» [74, с. 292–293]),

особисту характеристику порушника (ст. 11 Італійської Республіки «Про зміну

карної системи» [73, с. 407, 409]); майновий (економічний) стан порушника

[73, с. 407, 409; 74, с. 292–293]), за умови, що розмір покарання перевищує

вигоду, одержану правопорушником унаслідок правопорушення (розділ 3

Закону ФНР «Про порушення порядку» [74, с. 292–293]), здійснені

порушником заходи з ліквідації наслідків делікту (ст. 11 Італійської Республіки

«Про зміну карної системи» [73, с. 407, 409]).

У контексті викладених положень про визначення розмірів і порядок

стягнення адміністративних штрафів потрібно зазначити, що традиційно в

адміністративному праві засоби публічно-правової охорони були зорієнтовані

на визначення поведінки фізичної осіб [42, c. 125]. Разом із тим наднаціональне
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право Європейського Союзу вже доволі тривалий час спрямоване на

застосування юридичних засобів захисту, зокрема, штрафних санкцій на будь-

яких осіб приватного та/або публічного права. Підтвердженням цьому є

положення п. 45 Директиви № 2002/58/ЄС про обробку персональних даних та

захист таємниці сектора електронних комунікацій (Директиви про секретність

та електронні комунікації) [379], а також положення внутрішнього права країн-

членів Європейського Союзу, наприклад, п. 30 Закону ФРН «Про порушення

порядку» [74, c. 288–357]. Тим не менше, фактично через комплексне

тлумачення положень КУпАП і профільного регулятивного законодавства про

електронні комунікації чітко видно, що учасники ринку електронних

комунікацій можуть бути суб’єктами адміністративної відповідальності,

зокрема, за ст. 148-1 КУпАП. У нормативному плані насамперед описаний стан

справ проявляється в разі порушення дозвільних процедур при здійсненні

суб’єктами приватного права спеціальних видів діяльності у сфері електронних

комунікацій. При цьому можна погодитися з позицією О.А. Заярного, що

юридична особа може бути й загальним суб’єктом адміністративного

інформаційного правопорушення в разі доступу до систем електронних

комунікацій, радіочастотного ресурсу загального користування [77, с. 92].

Безумовно, більш раціональним шляхом було би також групування норм в

окремій статті в КУпАП щодо відповідальності юридичних осіб.

Отже, у якості загального висновку можна стверджувати, що в

синергетичному ракурсі при систематизації права електронних комунікацій

технологічно зумовлений аутопойезис (самобудівництво, самовідтворення)

інформаційних об’єктів (медіа-комунікацій, індивідуально орієнтованих

інтернет-мереж, навіть фондових ринків), що неминуче породжує

непередбачувані соціальні ризики, запобігання, виявлення, ідентифікація та

нейтралізація яких має забезпечуватися правовими засобами, у тому числі й

інтервенційного характеру. Тому при належній реалізації процедури

систематизації права електронних комунікацій відбувається саморух системи

консолідованих норм із вимірною кількістю змінних до інституціоналізації
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такої організаційної структури, яка може бути самовідтворювальною при

існуванні відповідних внутрішніх і зовнішніх зв’язків із виокремленням

параметрів порядку. Описаний саморозвиток можливий лише в результаті

спільної дії всіх елементів механізму систематизації права електронних

комунікацій через повторення вказаних структур у збільшеному масштабі

(фрактали), тобто гармонізації юридичних норм як у національному, так і

наднаціональному праві електронних комунікацій.

Висновки до Розділу 2

1. Доведено, що важливо виходити з тривимірного прояву механізму

систематизації права електронних комунікацій. При консолідації норм права

електронних комунікацій ключову роль у відповідному механізмі

систематизації відіграє нормативно-правове забезпечення переважно в

глобальному адміністративно-правовому вимірі. З’ясовано, що для права

електронних комунікацій вирішальну роль відіграють нормативні акти. Тим не

менше, вплив на змістовну спрямованість норм права електронних комунікацій

можуть здійснювати також адміністративні акти, акти-плани й акти-дії. Що ж

до адміністративних договорів, то останні вже є вторинними стосовно масиву

норм права електронних комунікацій.

Деталізовано ключові риси механізму систематизації права електронних

комунікацій через інструменти діяльності публічної адміністрації та наслідки

правового регулювання, що дозволяє більш повно врахувати транснаціональні

та українські тенденції розвитку ринку електронних комунікацій в межах

публічної природи відповідного механізму. Проілюстровано, як через

телеологічно-структуруючий аспект впливу на матерію права електронних

комунікацій забезпечується повноцінна реалізація прав суб’єктів ринку

електронних комунікацій в межах відповідних упорядкованих правовідносин із
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урахуванням публічного інтересу з дотримання правопорядку та

кореспондуючих юридичних фактів.

2. Вказано, що на міжнародному рівні регламентуються суспільні

відносини, які є предметом глобального права електронних комунікацій, що

входить до галузі адміністративного права: правовий статус операторів і

провайдерів (операторів електронних комунікацій та постачальників послуг

електронних комунікацій), суб’єктів, що отримують послуги у сфері

електронних комунікацій (споживачів та/або користувачів), суб’єктів владних

повноважень, що здійснюють управління та регулювання в цій сфері (публічної

адміністрації), а також порядку захисту прав і свобод людини.

Продемонстровано, як євроінтеграційний вибір громадянського

суспільства та влади в Україні обумовлює, зокрема, потребу в адаптації

національного права до права Європейського Союзу. Зроблено акцент на

позитивістську спрямованість права Європейського Союзу як основи

систематизації права електронних комунікацій. З’ясовано, що через критичний

аналіз норм права електронних комунікацій можна забезпечити правову

природу національного законодавства у сфері електронних комунікацій з

урахуванням «чистої» теорії, дієвості норм права електронних комунікацій

наднаціонального рівня. Такі норми права можна вважати чинними, коли з

ними узгоджується поведінка суб’єктів права електронних комунікацій.

3. Розкрито легітимаційний формат участі суб’єктів публічної

адміністрації в систематизації права електронних комунікацій, пов’язаний з

легальними, соціальними, психологічними та морально-етичними

характеристиками. Проілюстровано формат чотирирівневої системи влади

через делегування повноважень народом на здійснення, зокрема,

законопроектної діяльності (на рівні держави, області, району, громади) в

екзистенціальному ракурсі. Визначено, що публічна адміністрація повинна

виконувати роль посередника в реформаційних процесах за погодженням

інтересів парламенту при проведенні реформ і публічних інтересів суб’єктів

ринку електронних комунікацій.
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4. Сформульовано підхід, відповідно до якого при систематизації права

електронних комунікацій правовий моніторинг може дозволити ефективну

взаємодію між суб’єктами публічної влади вищого рівня та представниками

громадянського суспільства, суб’єктами ринку електронних комунікацій в

ракурсі спостереження за системою права електронних комунікацій: виявлення

юридичних колізій, прогалин у праві, невідповідності стандартам

наднаціонального права електронних комунікацій, дефектності правового

регулювання тощо.

5. Висвітлено динамічну природу та сформульовано

загальноінституціональні, формалізаційні, структурні, телеологічні ознаки

процедури систематизації права електронних комунікацій. Розкрито

функціональний вимір процедури систематизації права електронних комунікацій,

що може бути повною мірою реалізованим у межах синергетичної парадигми.

6. З’ясовано, що синергетична парадигма на етапі постмодерну дає змогу

обрати юридично значимі інновації при консолідації норм права електронних

комунікацій та спрогнозувати відповідні тенденції функціонування ринку

електронних комунікацій. На цей процес впливають такі фактори, як випадкові

значні події для розвитку ринку електронних комунікацій, параметр порядку в

національній правові системі, узгодження мікрокосму та макрокосму в праві

електронних комунікацій. Звідси причинами застосування синергетичної

методології при консолідації норм права електронних комунікацій є нестабільний

характер, еволюція та коеволюція відносин на ринку електронних комунікацій.
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ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове розв’язання

науково-практичного завдання систематизації права електронних комунікацій.

У результаті проведеного дослідження розроблено ряд висновків, пропозицій

та рекомендацій, спрямованих на досягнення мети та завдань дослідження.

Основні результати дослідження конкретизуються в таких положеннях:

1. Сформульовано визначення електронних комунікацій як засобів

обробки, збереження та передачі цифрової інформації шляхом передавання

електронних сигналів та символів, що можуть мати відношення до абонента або

користувача, яких можна ідентифікувати, що отримують відомості, якими

обмінюються або передають та/або приймають між обмеженою кількістю

сторін у мережах електронних комунікацій.

Продемонстровано, що право електронних комунікацій є однорідним

утворенням публічного характеру в межах Особливого адміністративного права, у

прагматичному аспекті зорієнтованим на закріплення процедури надання

ефективних і якісних послуг електронних комунікацій та забезпечення

безперешкодного доступу до ринку електронних комунікацій у межах

уніфікованого правового поля. У телеологічному сенсі потрібно спиратися на

публічний інтерес, який пронизує інститути права електронних комунікацій щодо

досягнення мети правового регулювання. Аксіологічне забарвлення права

електронних комунікацій при цьому вказує на його нелінійний характер, що

враховує європейські сервісно орієнтовані стандарти наднаціонального

регулювання сфери електронних комунікацій.

2. З’ясовано передумови систематизації права електронних комунікацій

як складової частини Особливого адміністративного права, що базуються на

комплексі технологічних факторів, культурного шару українського народу та

детермінантів соціальної матерії. Останні справляють вплив на правову

матерію, а через неї на сферу ідеального субстрату – свідомість людини та її

правосвідомість.
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Показано, що правова база щодо функціонування ринку електронних

комунікацій повинна бути адаптована до духу української нації з урахуванням

особливостей форм держави й культури. У фундаментальних характеристиках

передумов систематизації права електронних комунікацій втілюються розум

поколінь, результат колективної діяльності українського соціуму.

Розкрито аксіосферу права електронних комунікацій як складової

частини Особливого адміністративного права через публічний інтерес, що

відображає суб’єктивне ставлення до електронних комунікацій на основі

структурно-онтологічних засад. Вказана аксіосфера права електронних

комунікацій є внутрішньо різнобічною, але системно впорядкованою.

Ключовими її категоріями під час систематизації права електронних

комунікацій є «необхідність», «нормативність», «корисність».

Продемонстровано, що через норми права електронних комунікацій як

аутопойезисної системи та взаємодію його суб’єктів формується правопорядок

у межах ринку електронних комунікацій. Кореспондуючими обмежувальними

факторами є межа приватного життя, громадянського суспільства та ціннісно-

нормативна основа правопорядку.

3. Задля модернізації змістовного наповнення регулятивних рамок у сфері

електронних комунікацій вторинна консолідація існуючого правового масиву зі

взаємним «проникненням» норм наднаціонального європейського права

електронних комунікацій є оптимальним видом систематизації.

Встановлено, що розвиток ринку електронних комунікацій нерозривно

пов’язаний з процесами цифровізації. Доведено, що запровадження цифровізації

дасть змогу посилити плюралістичні вектори національного та транскордонного

розвитку, але не може повною мірою вплинути на онтологічні характеристики

існування країн і соціумів.

4. Запропоновано напрями запровадження в Україні світового досвіду

систематизації права електронних комунікацій як складової частини

Особливого адміністративного права:
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– брати до уваги тенденції технологічно розвинених країн щодо

врегулювання ключових аспектів діяльності на ринку електронних комунікацій

(досвід Фінляндської Республіки);

– врахувати тенденцію щодо консолідації норм права електронних

комунікацій за інститутами в межах окремих нормативних актів (практика

Австралії); сформувати стійку та надійну мережеву інфраструктуру (досвід

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії);

– запровадити інструменти залучення іноземних інвестицій (практика

Китайської Народної Республіки, Республіки Польща) та ефективні механізми

публічного управління на ринку електронних комунікацій (досвід Китайської

Народної Республіки); деталізувати правове положення національного

регуляторного органу у сфері електронних комунікацій, а також процедури

вирішення суперечок у цій сфері, у тому числі публічною адміністрацією

(практика Королівства Бельгія);

– лібералізувати та дерегулювати діяльність на ринку електронних

комунікацій (практика Королівства Данії, Республіки Польща) шляхом

консолідації законодавства про доступ та експлуатацію інфраструктури

електронних комунікацій, радіочастотний ресурс та щодо послуг електронних

комунікацій (практика Королівства Данії), забезпечення електромагнітної

сумісності у сфері електронних комунікацій (досвід Федеративної Республіки

Німеччина), діяльність на ринку електронних комунікацій підприємств з

істотною ринковою перевагою, аналіз ринку електронних комунікацій,

дозвільну систему (практика Кіпру), обробку персональних даних і захист

приватного життя (досвід Румунії);

– запровадити правове регулювання порядку використання електронних

комунікацій у мережі Інтернет, узгодивши регулятивну практику в частині

правового статусу споживачів послуг електронних комунікацій, забезпечення

права на приватність і охорони конфіденційності даних користувачів мереж

електронних комунікацій (практика Турецької Республіки), розвитку Інтернет-

інфраструктури та гарантування прозорості при комунікаціях у мережі Інтернет
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(досвід Федеративної Республіки Німеччина); дотримуватися ідеї про

мінімальне правове регулювання змісту даних, що передаються із

застосуванням електронних комунікацій (практика Японії);

– проводити постійний моніторинг новел регламентації діяльності на

американському ринку електронних комунікацій та визначення інститутів

національного права електронних комунікацій, які можуть бути задіяні при

взаємоз’єднанні вказаних мереж електронних комунікацій, задля створення

уніфікованого регулятивного масиву у сфері транскордонних електронних

комунікацій (практика Сполучених Штатів Америки);

– скоротити правову базу та спростити правові норми (практика

Республік Хорватія та Сербія, Італійської Республіки), у тому числі на основі

філологічного спрощення джерел права електронних комунікацій (досвід

Австралії).

5. Висвітлено дію інтегративної концепції в межах механізму систематизації

права електронних комунікацій. З’ясовано, що в онтології права електронних

комунікацій гарантується компліментарний характер ідейного виміру (метафізики),

фактологічних обставин (позитивізму) і оцінювального вектора (аксіології).

Продемонстровано спосіб врахування наднаціонального рівня метаюридичних

цифровізаційних цінностей права електронних комунікацій на основі каузально-

природних обставин морального закону.

6. Доведено, що в рамках глобального права електронних комунікацій

спочатку імплементуються норми наднаціонального права електронних

комунікацій у національні правові системи. Потім можливий зворотний шлях,

коли на базі національних норм права електронних комунікацій країн із

розвиненою індустрією електронних комунікацій створюються норми

глобального права електронних комунікацій, що входять до міжнародного

права. Доведено, що норми глобального права електронних комунікацій містять

імплементаційний «буфер» щодо створення умов для структуризації

публічного управління у сфері електронних комунікацій та належної

імплементації адміністративно-правових інструментів за цим напрямом.
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Сформульовано позицію щодо існування норм глобального права

електронних комунікацій, які стосуються визнання юридичних фактів

(валідаційні норми), а також ті, що встановлюють норми поведінки з

урахуванням правотворчих фактів, у тому числі колізійні, інтерпретаційні,

норми логічних операцій (норми екзегези юридичних фактів).

Визначено, що в об’єктивному вимірі наднаціональне право

Європейського Союзу в частині регламентації діяльності суб’єктів ринку

електронних комунікацій постає як універсалізований плюралістичний

нормативний порядок, що в онтологічному формально-логічному плані формує

зміст норм права електронних комунікацій на підставі принципів верховенства

права та законності, правопорядку. Описана модель дає змогу на нормативному

рівні встановити формалізовані критерії ефективного використання

електронних комунікацій в умовах цифровізації державного та суспільного

життя.

7. На процес систематизації права електронних комунікацій значний

вплив мають суб’єкти публічної влади вищого рівня: парламент як орган

законотворчості та уряд як суб’єкт визначення державної політики у сфері

електронних комунікацій. Для легітимації демократичних змін у процесі

реформування публічної влади для України потрібно орієнтуватися на формат

чотирирівневої системи влади через делегування повноважень народом на

здійснення, зокрема, законопроектної діяльності (на рівні держави, області,

району, громади). Доведено, що легітимація процесу систематизації права

електронних комунікацій повинна враховувати сервісний характер функцій

ключових суб’єктів.

Доведено, що при систематизації права електронних комунікацій

програмний комплекс електронного парламенту дає змогу оптимізувати

функціонування ринку електронних комунікацій щодо надання послуг

електронних комунікацій більшої якості, ефективності та забезпечити підзвітність

публічної адміністрації з метою задоволення суспільних потреб.
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Продемонстровано взаємодію між суб’єктами публічної адміністрації та

представниками громадянського суспільства, суб’єктами ринку під час

систематизації права електронних комунікацій через правовий моніторинг за

напрямом оцінки чинного регулятивного масиву щодо відповідності

очікуваному результату правового регулювання, міри здійснення прав і

законних інтересів суб’єктів права електронних комунікацій, усунення

дублювань, юридичних колізій та прогалин у праві, визначення шляхів

систематичного оновлення й покращення нормативно-правової бази,

прогнозування та планування законодавчої діяльності стосовно приведення

норм національного права електронних комунікацій у відповідність до світових

стандартів, європейської практики.

8. Встановлено, що під процедурою систематизації права електронних

комунікацій потрібно розуміти послідовно здійснюваний порядок консолідації

юридичних норм права електронних комунікацій, спрямований на

стандартизацію діяльності в технологічному ракурсі, конвергенцію

національного та транскордонного ринків електронних комунікацій, формування

уніфікованих правових засад функціонування суб’єктів публічної адміністрації

та приватного права як учасників відносин на ринку електронних комунікацій, а

також на узгодження інтересів щодо надання орієнтованих на споживача послуг

електронних комунікацій належного асортименту, кількості та якості.

Окрему увагу приділено національному, регіональному та відомчому

рівням процедур систематизації права електронних комунікацій крізь призму

вертикалі суб’єктів публічної влади, що як визначають державну політику та

реалізують законодавче регулювання (Верховна Рада України), так і

здійснюють публічне управління, регіональну та відомчу нормотворчість

(Кабінет Міністрів України; центральні органи виконавчої влади, що

забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері

електронних комунікацій, зокрема національний регулятивний орган; інші

органи виконавчої влади відповідно до закону; Генеральний штаб Збройних

Сил України у сфері користування радіочастотами спеціальними
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користувачами). Доведено приналежність національного регулятивного органу

до вертикалі органів виконавчої влади з урахуванням адміністративно-

правового статусу працівників національного регулятивного органу як

державних службовців, його повноважень видавати адміністративні та

нормативні акти, а також здійснювати контрольні й наглядові функції, у тому

числі в частині застосування заходів примусу.
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ДОДАТОК А

Пропозиції до зареєстрованого за № 3549-1 законопроекту «Про

електронні комунікації»

у частині цифровізації публічного управління

Чинна редакція Пропозиції

Глава I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних

термінів

Стаття 1. Визначення основних

термінів

1. У цьому Законі терміни

вживаються в такому значенні:

1. У цьому Законі терміни

вживаються в такому значенні:

Положення відсутні складові електронних

комунікаційних мереж – технічні

засоби електронних комунікацій,

телевізійного, дротового мовлення,

споруд електронних

комунікаційних мереж чи

обладнання, яке забезпечує їх

функціонування, ліній електронних

комунікаційних мереж, у тому

числі кабельних, повітряних,

радіорелейних, та/або споруд чи

обладнання, які входять до їх

складу);

… …
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Глава II

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ

КОМУНІКАЦІЙ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ

КОМУНІКАЦІЙ

Стаття 13. Органи управління

у сфері електронних комунікацій

Стаття 13. Органи публічного

управління у сфері електронних

комунікацій

1. Державне управління у сфері

електронних комунікацій

здійснюють:

1. Публічне управління у сфері

електронних комунікацій

здійснюють:

Кабінет Міністрів України; Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої

влади, що забезпечує формування та

реалізує державну політику у сфері

електронних комунікацій;

центральний орган виконавчої влади,

що забезпечує формування та

реалізує державну політику у сфері

електронних комунікацій;

Положення відсутні національний регулятивний орган;

Положення відсутні Генеральний штаб Збройних Сил

України у сфері користування

радіочастотами спеціальними

користувачами;

інші органи виконавчої влади

відповідно до закону.

інші органи виконавчої влади

відповідно до закону.

… …
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Глава IІІ Виключити

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ

КОМУНІКАЦІЙ

Стаття 16. Мета і засоби

державного регулювання у сфері

електронних комунікацій

Стаття 16. Мета та засоби

регулювання у сфері електронних

комунікацій

1. Метою державного регулювання

у сфері електронних комунікацій є

забезпечення балансу інтересів

держави, постачальників

електронних комунікаційних послуг,

споживачів таких послуг, а також

максимальне задоволення попиту

споживачів на електронні

комунікаційні послуги, створення

сприятливих організаційних та

економічних умов для залучення

інвестицій, збільшення обсягів

послуг та підвищення їх якості,

забезпечення розвитку та

модернізації електронних

комунікаційних мереж з

урахуванням інтересів національної

безпеки та оборони.

1. Метою регулювання у сфері

електронних комунікацій є

забезпечення балансу інтересів

держави, постачальників електронних

комунікаційних послуг, споживачів

таких послуг, а також максимальне

задоволення попиту споживачів на

електронні комунікаційні послуги,

створення сприятливих

організаційних та економічних умов

для залучення інвестицій, збільшення

обсягів послуг та підвищення їх

якості, забезпечення розвитку та

модернізації електронних

комунікаційних мереж з урахуванням

інтересів національної безпеки та

оборони.

2. Засобами державного

регулювання у сфері електронних

2. Засобами регулювання у сфері

електронних комунікацій є:
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комунікацій є:

… …

6) інші передбачені цим Законом

засоби державного регулювання.

6) інші передбачені цим Законом

засоби регулювання.

… …

Стаття 17. Орган державного

регулювання у сфері електронних

комунікацій

Стаття 17. Орган регулювання у

сфері електронних комунікацій

1. Державне регулювання у сфері

електронних комунікацій здійснює

національний регулятивний орган

відповідно до цього Закону та інших

актів законодавства.

1. Регулювання у сфері електронних

комунікацій здійснює національний

регулятивний орган відповідно до

цього Закону та інших актів

законодавства.

2. Національний регулятивний орган

є державним колегіальним

органом, підпорядкованим

Президенту України, підзвітним

Верховній Раді України.

2. Національний регулятивний орган є

центральним органом виконавчої

влади, підпорядкованим Кабінет

Міністрів України, підзвітним

Верховній Раді України.

Національний регулятивний орган

утворюється Президентом України

та не входить до системи органів

виконавчої влади.

Національний регулятивний орган

утворюється Кабінетом Міністрів

України.

3. Голова національного

регулятивного органу щороку не

пізніше 1 квітня року, наступного за

3. Голова національного

регулятивного органу щороку не

пізніше 1 квітня року, наступного за
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звітним, подає Президенту України

та Верховній Раді України

письмовий звіт про діяльність

національного регулятивного органу

за звітний рік.

звітним, подає Кабінету Міністрів

України та Верховній Раді України

письмовий звіт про діяльність

національного регулятивного органу

за звітний рік.

… …

Стаття 19. Порядок

призначення на посади та звільнення

з посад, повноваження членів

національного регулятивного органу

Стаття 19. Порядок

призначення на посади та звільнення

з посад, повноваження членів

національного регулятивного органу

1. Голова та інші члени

національного регулятивного органу

призначаються на посади та

звільняються з посад Президентом

України відповідно до вимог цього

Закону шляхом видання

відповідного указу.

1. Голова та інші члени національного

регулятивного органу призначаються

на посади та звільняються з посад

Кабінетом Міністрів України

відповідно до вимог цього Закону

шляхом видання відповідного

розпорядження.

… …

6. Голова, інший член національного

регулятивного органу до закінчення

строку його повноважень

звільняється з посади Президентом

України у разі:

6. Голова, інший член національного

регулятивного органу до закінчення

строку його повноважень

звільняється з посади Кабінетом

Міністрів України у разі:

… …

Набуття повноважень новообраним Набуття повноважень новообраним
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Президентом України не може бути

підставою для припинення

повноважень членів національного

регулятивного органу.

Кабінетом Міністрів України не

може бути підставою для припинення

повноважень членів національного

регулятивного органу.

… …

Стаття 30. Нагляд (контроль)

у сфері електронних комунікацій

Стаття 30. Контроль, нагляд у

сфері електронних комунікацій

1. Нагляд (контроль) у сфері

електронних комунікацій – це

комплекс заходів національного

регулятивного органу і його

посадових осіб, в межах

повноважень, передбачених

законом, щодо виявлення та

запобігання порушенням вимог

законодавства суб’єктами ринку

електронних комунікацій та

забезпечення інтересів суспільства,

зокрема належної якості

електронних комунікаційних послуг.

Питання організації здійснення

нагляду (контролю) у сфері

електронних комунікацій

визначаються національним

регулятором відповідно до цього

Закону.

1. Контроль, нагляд у сфері

електронних комунікацій – це

комплекс заходів національного

регулятивного органу і його

посадових осіб, у межах

повноважень, передбачених законом,

щодо виявлення та запобігання

порушенням вимог законодавства

суб’єктами ринку електронних

комунікацій та забезпечення інтересів

суспільства, зокрема належної якості

електронних комунікаційних послуг.

Організація здійснення контролю,

нагляду у сфері електронних

комунікацій визначаються

національним регулятором відповідно

до цього Закону.

2. Метою нагляду (контролю) у

сфері електронних комунікацій є

забезпечення:

2. Метою контролю, нагляду у сфері

електронних комунікацій є

забезпечення:
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… …

3. Для здійснення нагляду

(контролю) у сфері електронних

комунікацій посадові особи

національного регулятивного органу

мають право:

3. Для здійснення контролю,

нагляду у сфері електронних

комунікацій посадові особи

національного регулятивного органу

мають право:

… …

5) фіксувати процес здійснення

заходу нагляду (контролю)

засобами аудіо-, фото- та

відеотехніки;

5) фіксувати процес здійснення

заходу контролю, нагляду засобами

аудіо-, фото- та відеотехніки;

6) вимагати припинення дій, які

перешкоджають здійсненню заходу

нагляду (контролю);

6) вимагати припинення дій, які

перешкоджають здійсненню заходу

контролю, нагляду;

… …

4. Нагляд (контроль) у сфері

електронних комунікацій

здійснюється шляхом проведення

таких заходів:

4. Контроль, нагляд у сфері

електронних комунікацій

здійснюється шляхом проведення

таких заходів:

… …

Положення відсутні Стаття 31-1. Повноваження

Генерального штабу Збройних Сил

України у сфері користування

радіочастотами спеціальними

користувачами



244
1. Органом регулювання у сфері

користування радіочастотами

спеціальними користувачами є

Генеральний штаб Збройних Сил

України.

2. Повноваження Генерального

штабу Збройних Сил України

поширюються на спеціальних

користувачів радіочастот.

3. Генеральний штаб Збройних Сил

України:

1) бере участь у розробці

Національної таблиці розподілу

смуг радіочастот України та Плану

використання радіочастот України,

а також змін до них відповідно до

цього Закону;

2) погоджує проект змін до

Національної таблиці розподілу

смуг радіочастот України та Плану

використання радіочастот України

відповідно до вимог цього Закону;

3) визначає можливість

застосування конкретних типів

радіообладнання спеціального
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призначення на території України

та веде реєстр радіообладнання, що

може застосовуватися на території

України спеціальними

користувачами;

4) забезпечує присвоєння

радіочастот і позивних сигналів

радіообладнанню спеціальних

користувачів, визначає порядок

видачі дозволів на експлуатацію;

5) організовує виконання заходів

щодо конверсії радіочастот України

в частині спеціальних

користувачів;

6) видає дозволи на ввезення з-за

кордону радіообладнання

спеціального призначення;

7) здійснює заходи щодо

забезпечення електромагнітної

сумісності;

8) здійснює державний нагляд та

радіочастотний моніторинг щодо

користування радіочастотами

спеціальними користувачами;
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9) веде реєстр присвоєнь

радіочастот радіообладнання

спеціальних користувачів та

здійснює облік присвоєнь

радіочастот загальних користувачів

із метою відпрацювання

мобілізаційних планів та

присвоєння радіочастот

радіообладнанню спеціальних

користувачів;

10) веде реєстр присвоєнь

радіочастот радіообладнання

спеціальних користувачів та

здійснює облік присвоєнь

радіочастот загальних

користувачів із метою

відпрацювання мобілізаційних

планів та присвоєння радіочастот

радіообладнанню спеціальних

користувачів;

11) бере участь у заходах

міжнародного співробітництва

щодо радіочастот України в частині

спеціальних користувачів;

12) розробляє та затверджує

нормативно-правові акти (правила,

положення, норми) щодо
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користування радіочастотами

спеціальними користувачами;

13) бере участь у підготовці

проектів законів та інших

нормативно-правових актів щодо

радіочастот у частині спеціальних

користувачів;

14) затверджує тематичні плани

науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт щодо

розподілу, виділення та присвоєння

радіочастот, їх міжнародно-

правового захисту, забезпечення

електромагнітної сумісності

радіообладнання, забезпечення

функціонування системи

радіочастотного моніторингу в

частині спеціальних користувачів;

15) організовує проведення

досліджень та вироблення

рекомендацій щодо ефективного

користування радіочастотами

спеціальними користувачами;

16) погоджує заяви про проведення

розрахунків електромагнітної

сумісності радіообладнання
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загальних користувачів;

17) бере участь у роботі

Міжнародного союзу

електрозв’язку та в інших

міжнародних організаціях у частині

компетенції Генерального штабу

Збройних Сил України, організовує

в установленому порядку

реалізацію їх рішень, участь у

розробленні проектів відповідних

міжнародних договорів України;

18) здійснює управління

радіочастотами держави в умовах

воєнного стану в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів

України;

19) розробляє та подає, в разі

необхідності, до Кабінету Міністрів

України, ЦОВЗ та національного

регулятивного органу пропозиції

щодо використання

радіочастотного ресурсу України в

умовах надзвичайного стану,

антитерористичних операцій,

особливого періоду;

20) координує діяльність
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радіочастотних органів спеціальних

користувачів через Центральний

радіочастотний орган Генерального

штабу Збройних Сил України;

21) делегує до радіочастотних

органів спеціальних користувачів

Служби безпеки України,

Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації

України, Міністерства внутрішніх

справ України повноваження

щодо присвоєння радіочастот і

позивних сигналів своїм

підрозділам у визначених смугах

радіочастот спеціального

користування, забезпечення

електромагнітної сумісності,

державного нагляду та

радіочастотного моніторингу,

ведення реєстру присвоєнь

радіочастот у визначених смугах

радіочастот спеціального

користування та участі в

міжнародно-правових заходах і

підготовці відповідних

нормативно-правових актів

України.

… …
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Глава XVІ

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10. Внести зміни до таких

законодавчих актів України:

10. Внести зміни до таких

законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про

адміністративні правопорушення

(Відомості Верховної Ради

Української РСР, 1984 р., додаток до

№ 51, ст. 1122 із наступними

змінами):

1) у Кодексі України про

адміністративні правопорушення

(Відомості Верховної Ради

Української РСР, 1984 р., додаток до

№ 51, ст. 1122 із такими змінами):

… …

б) статті 144, 1481, 1482, 1484, 1485

виключити;

Виключити

… …

г) статтю 147 викласти в такій

редакції:

г) статтю 147 викласти в такій

редакції:

… …

Порушення правил охорони ліній і

споруд електронних комунікаційних

мереж або пошкодження складових

електронних комунікаційних мереж

(технічних засобів електронних

комунікацій, телевізійного,

проводового мовлення, споруд

електронних комунікаційних

Порушення правил охорони ліній і

споруд електронних комунікаційних

мереж або пошкодження складових

електронних комунікаційних мереж,

якщо воно не викликало припинення

зв’язку, –
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мереж чи обладнання, яке

забезпечує їх функціонування,

ліній електронних комунікаційних

мереж, у тому числі кабельних,

повітряних, радіорелейних, та/або

споруд чи обладнання, які входять

до їх складу), якщо воно не

викликало припинення зв’язку, –

… …

е) статтю 221 після цифр «146»

доповнити цифрами «147, 1483»;

Виключити

… …

є) статтю 243 викласти в новій

редакції:

є) статтю 243 викласти в новій

редакції:

… …

Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері

електронних комунікацій та

поштового зв’язку, розглядає справи

про адміністративні

правопорушення, пов’язані з

порушеннями законодавства про

електронні комунікації, поштовий

зв’язок та радіочастотний ресурс

(статті 145 і 1887).

Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері

електронних комунікацій та

поштового зв’язку, розглядає справи

про адміністративні правопорушення,

пов’язані з порушеннями

законодавства про електронні

комунікації, поштовий зв’язок та

радіочастотний ресурс (статті 145,

1483 і 1887).

… …
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43) частину другу статті 2 Закону

України «Про основні засади

державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності»

(Відомості Верховної Ради

України, 2007 р., № 29, ст. 389 із

наступними змінами) доповнити

словами «нагляду (контролю) у

сфері електронних комунікацій»;

Виключити

70) у Законі України «Про

ліцензування видів господарської

діяльності» (Відомості Верховної

Ради України, 2015 р., № 23,

ст. 158):

70) у Законі України «Про

ліцензування видів господарської

діяльності» (Відомості Верховної

Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):

Положення відсутні а) частину другу статті 2 доповнити

таким пунктом:

«4) діяльність у сфері електронних

комунікацій, яка здійснюється

відповідно до Закону України «Про

електронні комунікації»;

а) в абзаці шостому частини сьомої

статті 5 слова «телекомунікаційних

засобів» замінити словами

«електронних комунікацій»;

б) в абзаці шостому частини сьомої

статті 5 слова «телекомунікаційних

засобів» замінити словами

«електронних комунікацій»;

б) у пункті 8 частини першої статті 7

слова «телекомунікацій з

в) у пункті 8 частини першої статті 7

слова «телекомунікацій з
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урахуванням особливостей,

визначених Законом України «Про

телекомунікації» виключити;

урахуванням особливостей,

визначених Законом України «Про

телекомунікації» виключити;

в) у пункті 3 частини першої та

частині третій статті 10 слова

«телекомунікаційних засобів

зв’язку» замінити словами

«технічних засобів електронних

комунікацій»;

г) у пункті 3 частини першої та

частині третій статті 10 слова

«телекомунікаційних засобів зв’язку»

замінити словами «технічних засобів

електронних комунікацій»;

г) частину другу статті 21

«Прикінцеві та перехідні

положення» виключити;

д) частину другу статті 21

«Прикінцеві та перехідні положення»

виключити;

… …
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