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АНОТАЦІЯ
Зубрицький М.І. Теоретико-методологічні та прикладні засади правового

регулювання відносин у сфері юридичної відповідальності державних
службовців в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти
і науки України. Київ, 2019.

У дисертації комплексно досліджено проблеми правового регулювання
відносин у сфері юридичної відповідальності державних службовців.
Розглянуто поняття та ознаки відносин у сфері юридичної відповідальності
державних службовців. З’ясовано генезис правового регулювання відносин у
сфері юридичної відповідальності державних службовців. Розроблено
класифікацію відносин у сфері юридичної відповідальності державних
службовців. Виокремлено та охарактеризовано принципи та функції відносин
у сфері юридичної відповідальності державних службовців.

Аргументовано, що юридична відповідальність державних службовців
характеризується певною специфікою, що зумовлена їх правовим статусом та
функціями й повноваженнями, що покладені на них. Державні службовці є
особливими складовими системи державної влади, а отже, до них висуваються
особливі вимоги щодо виконуваних зобов’язань. Державні службовці є дещо
обмеженими в контексті реалізації ними своїх інтересів й задоволенні потреб.
Такі обмеження знову ж таки обумовлені специфічністю їх правового положення
у суспільних правовідносинах. Важливість їх суспільної ролі у функціонуванні
усіх державно-владних інституцій впливає на об’єм зобов’язань, якими вони
наділяються, за невиконання або неналежне виконання яких вони нестимуть
юридичну відповідальність.

Констатовано, що каральна функція є основною функцією юридичної
відповідальності, яка передбачає фактичне заподіяння шкоди державному
службовцю, котра буде рівноцінна вчиненому ним діянню і може мати як
майновий, так і немайновий характер, а саме позбавлення звання, чину,
спеціального права. Превентивна або попереджувальна функція забезпечує
застосування до державних службовців відповідних засобів примусового
характеру, які унеможливлять появу в них нових намірів щодо вчинення
правопорушень або злочинів. Інформаційна функція юридичної відповідальності
державних службовців забезпечує, зокрема, виконання вищеперелічених
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функцій, таких як виховна та превентивна, здійснюючи належне інформування
громадян щодо вчинення державними службовцями правопорушень, а також
надаючи їм можливість знати про загальний рівень злочинності та
правопорушень в органах державної або місцевої влади.

Наголошено, що адміністративна відповідальність державних службовців
є різновидом адміністративного примусу та одним із засобів підтримання
правопорядку й регулювання відносин, які виникають при вчиненні окремих
правопорушень у сферах публічного управління чи надання адміністративних
послуг. Відповідно, обидва інститути характеризуються наявністю схожих
проблем, у тому числі й тих, що стосуються визначення спеціального суб’єкта
правопорушення. Тож необхідність адміністративного правового регулювання
поведінки державних службовців варто пов’язати із потребами запобігання
вчинення подібних діянь у майбутньому, а також підвищення довіри до держави
в особі її органів та осіб, які діють від її імен.

Ознаки адміністративного проступку державного службовця є такі: 1) ним
може бути виключно діяння, тобто, умовно кажучи, думки чи бажання
державного службовця не матимуть значення для кваліфікації його діянь; 2)
однією із основних ознак адміністративного правопорушення є його
протиправність, тобто заборона адміністративно-правовими нормами; 3)
винність діяння, а саме наявність у особи власного ставлення до вчиненого нею
діяння та його наслідків – при цьому законодавцем чітко вказані у визначенні
форми вини; 4) караність адміністративного правопорушення – передбачення у
нормах адміністративного законодавства покарання, що дозволяє його
відмежувати від інших протиправних діянь; 5) об’єктом посягання є державний
чи громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений
порядок управління.

Застосування санкцій за вчинення державними службовцями
адміністративних правопорушень полягає у тому, що для притягнення до
зазначеного виду відповідальності важливою є наявність факту вчинення
шкідливого діяння чи бездіяльності, яке при цьому є передбаченим нормами
адміністративного законодавства та посягає на громадський порядок, власність,
права і свободи громадян й на встановлений порядок управління. Наявність
передбаченого законодавством адміністративного стягнення за відповідну дію
чи бездіяльність є важливою передумовою існування даного виду
відповідальності, оскільки адміністративним деліктом може бути визнане лише
таке діяння, що передбачає адміністративну караність. У даному випадку
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обов’язково зазначити, що застосування стягнення – обов’язкова передумова
настання відповідальності, проте це не означає, що воно у будь-якому випадку
буде накладене.

Встановлено правову природу відносин у сфері юридичної
відповідальності державних службовців. Визначено місце, роль і значення
відносин у сфері юридичної відповідальності державних службовців.
Охарактеризовано зміст відносин у сфері юридичної відповідальності державних
службовців. Виділено принципи та види відносин у сфері юридичної
відповідальності державних службовців. Приділено увагу сучасному стану
правового регулювання відносин у сфері юридичної відповідальності державних
службовців.

Особливостями матеріальної шкоди державних службовців є наступні:
1) державний службовець-заподіювач шкоди не є безпосереднім суб’єктом
цивільно-правової відповідальності, оскільки, якщо буде доведено, що шкоду
заподіяла службова чи посадова особа, її відшкодовує держава; 2) держава бере
на себе відшкодування шкоди, заподіяної виключно діями державних
службовців, пов’язаних із здійсненням повноважень; 3) держава наділена правом
регресної вимоги до державного службовця.

Підсумовано, що цивільно-правова відповідальність є найбільш складним
різновидом, адже її регулювання здійснюється водночас низкою норм
вітчизняного законодавства. Окрім того, складним є саме покладення
відповідальності на державного службовця, який вчинив відповідне
правопорушення, адже за його дії, передусім, відповідає держава. Саме цим
можна пояснити порівняно невисокий рівень уваги до даного інституту, адже
фактично мова йде про відповідальність держави, а сам державний службовець
зазнає санкцій лише у разі наявності волі на те відповідного органу, на службі у
якому перебуває особа. Тому цивільно-правову відповідальність державних
службовців варто розглядати у контексті відшкодувань потерпілим особам, а не
з огляду на її виховну та превентивну функції щодо осіб, наділених службовими
повноваженнями.

Обґрунтовано, що до підстав дисциплінарної відповідальності відноситься
низка проступків, які можна умовно поділити на три групи: 1) ті, що пов’язані із
статусом державного службовця; 2) ті, що пов’язані із діяльністю державного
службовця; 3) ті, що пов’язані із порушенням трудового законодавства. Тому
протиправна поведінка державного службовця має вияв у невиконанні або
неналежному виконанні посадових обов’язків, а причинно-наслідковий зв’язком
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між шкодою та протиправною поведінкою державного службовця полягає у
тому, що дія чи бездіяльність державного службовця призвели до порушення
посадових обов’язків, правил етичної поведінки, правил внутрішнього трудового
розпорядку тощо. Відповідно, як і у випадку із цивільно-правовою
відповідальністю, обов’язок доведення відсутності вини державного службовця
покладається на нього самого, а до цього часу він вважається винним.

Сутність матеріальної відповідальності державних службовців суттєво
відрізняється від матеріальної відповідальності усіх інших категорій
працівників, оскільки в її основі перебуває не шкода, нанесена працівником
своїми діями роботодавцю, а неналежне виконання державним службовцем
своїх обов’язків, що мало негативний вплив на публічно-правові відносини.
Тому помилковим є розуміння даних категорій як суміжних понять, оскільки
матеріальна відповідальність у загальному трудоправовому аспекті не є
притаманною державним службовцям взагалі.

Здійснено порівняльну характеристику різних видів юридичної
відповідальності державних службовців. Розглянуто проблеми й прогалини у
сфері юридичної відповідальності державних службовців, а також шляхи їх
вирішення. Висвітлено позитивний зарубіжний досвід щодо запозичення
правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців.

Відзначено, що проблему відсутності єдиного нормативно-правового акта,
покликаного врегулювати дисциплінарну відповідальність державного
службовця, пропонуємо вирішити шляхом прийняття Дисциплінарного статуту
державного службовця. Окрім власне тих норм, які на сьогодні встановлені у
розділі VIII чинного Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №
889-VIII, важливо деталізувати підстави для притягнення державного службовця
до дисциплінарної відповідальності – перелік підстав, розкриття сутності кожної
із них тощо; дисциплінарні стягнення – види, суб’єкти, уповноважені накладати
дисциплінарні стягнення, порядок накладання дисциплінарних стягнень,
обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність,
строки накладання дисциплінарних стягнень, виконання та зняття
дисциплінарних стягнень, правові наслідки накладання дисциплінарних
стягнень, співвідношення між підставами для притягнення державного
службовця до дисциплінарної відповідальності та видами дисциплінарних
стягнень.

Встановлено, що вирішення проблеми недостатньої публічності процесів
накладення дисциплінарних стягнень є можливим шляхом регламентації у
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нормах Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
статті, присвяченої оприлюдненню інформації про притягнення державного
службовця до дисциплінарної відповідальності. Ми живемо в епоху високого
рівня розвитку інформаційних технологій, проте очевидно, що інформація, яка
підлягає оприлюдненню, має бути узгоджена із нормами чинного законодавства
і не завдавати жодної шкоди правам та інтересам державних службовців як
громадянам.

Визначено, що проблема відсутності спеціальних судових установ, що
здійснюють притягнення до юридичної відповідальності державних службовців,
не може бути вирішена негайно із огляду на сучасний стан України, проте у
перспективі зазначена новела могла б суттєво вплинути на ефективність
юридичної відповідальності державних службовців. Як варіант, на сьогодні
цілком можливо створити палату з розгляду справ про державну службу у складі
Касаційного адміністративного суду. Але у такому разі справи про притягнення
державних службовців до відповідальності зможуть розглядатись
спеціалізованими установами лише у третій інстанції. У даному контексті більш
доцільним є створення з часом дисциплінарних судів першої інстанції,
дисциплінарних судів другої інстанції та Дисциплінарного суду України як суду
касаційної інстанції.

Виділено наступні напрями реалізації тенденції до створення єдиного
нормативно-правового акта, покликаного врегулювати дисциплінарну
відповідальність державного службовця: 1) прийняття Дисциплінарного кодексу
(статуту) державних службовців; 2) прийняття Закону України «Про юридичну
відповідальність державних службовців».

Вказано, що запропоновано наступні напрями вдосконалення
вітчизняного законодавства із урахуванням досвіду Федеративної Республіки
Німеччина: 1) прийняття спеціального нормативно-правового акта для
врегулювання питань, пов’язаних із притягненням державних службовців до
дисциплінарної відповідальності; 2) розширення переліку дисциплінарних
санкцій на основі використання досвіду Федеративної Республіки Німеччина.
Стягнення, передбачені німецьким законодавством, вважаємо більш
досконалими із огляду на матеріальний характер деяких із них.

Особливостями правового регулювання юридичної відповідальності
державних службовців у Японії є наступні: 1) правове регулювання юридичної
відповідальності державних службовців безпосередньо пов’язується із
традиційністю, елітаризмом та системою довічного найму; 2) розуміння сутності
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державної служби та громадське ставлення до персони державного службовця
обумовлюють наявність стимулів до здійснення державними службовцями
виключно правомірної поведінки; 3) юридична відповідальність державних
службовців пов’язується із просуванням по службі, збільшенням заробітної
плати та  встановленням надбавки за ретельність. У разі ж накладення
дисциплінарних стягнень відповідні рішення можуть змінюватись.

Ключові слова: трудові права, юридична відповідальність, державна
служба, державні службовці, трудове законодавство, дисциплінарна
відповідальність, адміністративна відповідальність.

ANNOTATION

Zubrytsky M.I. Theoretical and methodological and applied principles of legal
regulation of relations in the field of legal responsibility of civil servants in Ukraine. –
The qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality
12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University of
Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019.

The problem of legal regulation of relations in the field of legal responsibility of
civil servants is comprehensively studied in the dissertation. The concept and features
of relations in the field of legal responsibility of civil servants are considered. The
genesis of legal regulation of relations in the field of legal responsibility of civil
servants is revealed. The classification of relations in the field of legal responsibility of
civil servants has been developed. The principles and functions of relations in the field
of legal responsibility of civil servants are outlined and characterized.

It is argued that the legal responsibility of civil servants is characterized by a
certain specificity, which is determined by their legal status and the functions and
powers assigned to them. Civil servants are special components of the system of state
power, and therefore they are subject to special requirements for fulfilled obligations.
Civil servants are somewhat limited in the context of realizing their interests and
meeting their needs. Such restrictions are again due to the specificity of their legal
position in public relations. The importance of their social role in the functioning of all
state-owned institutions affects the amount of obligations they are given, for failure to
fulfill or improper fulfillment of which they will bear legal responsibility.

It is stated that punitive function is the main function of legal responsibility,
which provides for actual damage to a civil servant, which will be equivalent to an act
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committed by him and can have both property and non-property character, namely
deprivation of the rank, rank, special law. A preventive or preventive function ensures
the use of appropriate means of compulsory use by civil servants, which will make it
impossible for them to develop new intentions in the commission of offenses or
crimes. The information function of legal liability of civil servants ensures, in
particular, the fulfillment of the above-mentioned functions, such as educational and
preventive, by properly informing citizens about the commission of offenses by public
officials, and by providing them with an opportunity to know about the general level
of crime and offenses in state or local government bodies.

It was emphasized that the administrative responsibility of civil servants is a
form of administrative coercion and one of the means of maintaining law and order
and regulating relations that arise in the commission of certain offenses in the areas of
public administration or the provision of administrative services. Accordingly, both
institutions are characterized by the presence of similar problems, including those
relating to the definition of a special subject of the offense. Therefore, the necessity of
administrative legal regulation of the behavior of civil servants should be linked with
the needs to prevent such acts from occurring in the future, as well as increase of trust
in the state in the person of its bodies and persons acting on behalf of its names.

Signs of administrative misconduct of a civil servant are as follows: 1) it may
be solely an act, that is, conditionally speaking, the opinion or desire of a civil servant
will not be relevant for the qualification of his acts; 2) one of the main features of an
administrative offense is its unlawfulness, that is, the prohibition of administrative-
legal norms; 3) guilty of an act, namely, the presence of a person's own attitude to the
act committed by her and its consequences - with the legislator clearly indicated in the
definition of the guilty plea; 4) punishment of an administrative offense - provision in
the norms of administrative law of punishment, which allows it to distinguish from
other unlawful acts; 5) the object of encroachment is the state or public order,
property, rights and freedoms of citizens, the established order of management.

The application of sanctions for the commission of administrative offenses by
state servants is that for the purpose of bringing to the specified type of responsibility
it is important to have the fact of committing a harmful act or inactivity, which at the
same time is the foreseen norms of administrative law and infringes on public order,
property, rights and freedoms of citizens, and on the established order of management.
The existence of a statutory administrative penalty for an appropriate act or omission
is an important prerequisite for the existence of this type of liability, since only an
administrative punishment can be recognized as an administrative delict. In this case,



9

it is mandatory to note that the enforcement of a penalty is a prerequisite for the
occurrence of liability, but this does not mean that it will in any case be imposed.

The legal nature of relations in the field of legal responsibility of civil servants
is established. The place, role and importance of relations in the field of legal
responsibility of civil servants are determined. The content of relations in the field of
legal responsibility of civil servants is described. The principles and types of relations
in the field of legal responsibility of civil servants are distinguished. The attention was
paid to the current state of legal regulation of relations in the field of legal
responsibility of civil servants.

The peculiarities of pecuniary damage to civil servants are as follows: 1) the
civil servant-injured person is not the direct subject of civil liability, since if it is
proved that the damage was caused by an official or officer, it is reimbursed by the
state; 2) the State undertakes to compensate for damage caused exclusively by the
actions of civil servants related to the exercise of authority; 3) the state has the right of
recourse to a civil servant.

It is concluded that civil liability is the most complex form, since its regulation
is carried out at the same time by a number of norms of domestic legislation. In
addition, it is precisely the responsibility of the civil servant who committed the
offense in question to be responsible, since in the first place, the state is responsible for
his actions. This is precisely why the relatively low level of attention to this institute
can be explained, because in fact it is a question of the responsibility of the state, and
the civil servant himself is subject to sanctions only if there is a will for the
appropriate body in whose service the person is located. Therefore, civil liability of
civil servants should be considered in the context of reimbursements to victims, and
not because of its educational and preventive functions with regard to persons with
official authority.

It is grounded that the grounds of disciplinary liability include a number of
offenses that can be divided into three groups: 1) those related to the status of a civil
servant; 2) those related to the activities of a civil servant; 3) those related to violation
of labor legislation. Therefore, the unlawful behavior of a civil servant is manifested in
the non-fulfillment or inadequate performance of official duties, and the causal link
between the damage and the unlawful conduct of a civil servant is that the act or
omission of a civil servant has led to a breach of official duties, rules ethical behavior,
rules of internal labor regulations, etc. Accordingly, as in the case of civil liability, the
duty to prove the lack of guilt of a civil servant relies on him, and by this time he is
guilty.
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The essence of liability of civil servants significantly differs from the material
liability of all other categories of employees, because it is based on the fact that the
employee is not harmed by his actions by the employer, and the improper performance
by the civil servant of his duties, which had a negative impact on the public-legal
relationship. Therefore, the understanding of these categories as contiguous concepts
is erroneous, since material liability in the general labor law aspect is not inherent to
civil servants in general.

A comparative description of various types of legal responsibility of civil
servants is carried out. The problems and gaps in the field of legal responsibility of
civil servants, as well as ways of their solution, are considered. Positive foreign
experience on borrowing legal regulation of legal liability of civil servants is
highlighted.

It is noted that the problem of the absence of a single legal act aimed at
regulating the civil servant's disciplinary liability is proposed by the adoption of the
Disciplinary Statute of a civil servant. In addition to the rules that are currently
established in Section VIII of the current Law of Ukraine "On Civil Service" dated
December 10, 2015, No. 889-VIII, it is important to detail the grounds for bringing a
civil servant to disciplinary responsibility - a list of grounds, disclosure of the essence
of each of them, etc.; disciplinary offenses - types, entities authorized to impose
disciplinary measures, disciplinary measures, circumstances that mitigate or aggravate
disciplinary liability, time limits for imposing disciplinary penalties, execution and
removal of disciplinary sanctions, legal effects of imposing disciplinary penalties,
correlation between grounds for bringing a civil servant to disciplinary liability and
disciplinary penalties.

It has been established that solving the problem of insufficient publicity of the
process of imposition of disciplinary sanctions is possible by regulating in the norms
of the Law of Ukraine "On Civil Service" dated December 10, 2015, No. 889-VIII, on
the disclosure of information about bringing a civil servant to disciplinary liability. We
live in an era of high level of information technology development, but it is obvious
that the information to be published should be consistent with the norms of the current
legislation and not harm any rights and interests of civil servants as citizens.

It has been determined that the problem of the absence of special judicial
institutions that impose the legal responsibility of civil servants can not be solved
immediately in the light of the current state of Ukraine, but in the future, this short
story could significantly affect the effectiveness of legal liability of civil servants. As
an option, today it is quite possible to set up a Chamber for the consideration of civil



11

service cases within the Cassation Administrative Court. But in this case, cases of
bringing civil servants to liability can be considered by the specialized agencies only
in the third instance. In this context, it is more appropriate to create, with time,
disciplinary courts of first instance, disciplinary courts of the second instance and the
Disciplinary Court of Ukraine as a court of cassation.

The following directions of realization of the tendency towards the creation of a
single legal act aimed at resolving the disciplinary liability of a civil servant are
highlighted: 1) the adoption of the Disciplinary Code (Statute) of civil servants; 2)
adoption of the Law of Ukraine "On Legal Responsibility of Civil Servants".

It is indicated that the following directions of improvement of the domestic
legislation are proposed taking into account the experience of the Federal Republic of
Germany: 1) adoption of a special legal act to resolve issues related to bringing civil
servants to disciplinary responsibility; 2) expansion of the list of disciplinary sanctions
based on the use of the experience of the Federal Republic of Germany. The charges
provided for by German law are considered more thorough in view of the material
nature of some of them.

The peculiarities of legal regulation of legal liability of civil servants in Japan
are as follows: 1) legal regulation of legal liability of civil servants is directly
associated with traditionalism, elitism and a system of lifelong employment; 2)
understanding of the essence of the civil service and public attitude to the person of a
civil servant stipulate the presence of incentives for the civil servants to carry out
exclusively lawful conduct; 3) the legal liability of civil servants is associated with
promotion, wage increases, and the introduction of an allowance for diligence. In the
case of imposing disciplinary penalties, the decisions may change.

Key words: labor rights, legal liability, civil service, civil servants, labor
legislation, labor, employee, disciplinary liability.
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ВСТУП

Актуальність теми. Україна є демократичною республікою, яка

проголошує верховенство права в якості основоположного принципу

забезпечення функціонування усіх сфер життєдіяльності людей.

Конституція України, яка є основним нормативно-правовим актом у

нашій країні, завдяки закріпленим у ній правам гарантує їх додержання

та захищає їх у разі порушення будь-якими особами – від громадян до

органів державної чи місцевої влади.

Україна знаходиться на межі значних реформ і перетворень в усіх

важливих суспільно-правових інститутах. Євроінтеграційні процеси, що

мають місце в нашій державі, являють собою рушійні важелі для

демократизації й лібералізації суспільства. Зміна законодавчої бази

разом з удосконаленням механізмів реалізації законодавчо встановлених

правових норм забезпечує поступову європеїзацію українського народу

та оптимізує державно-владний апарат.

Державна служба є важливим засобом забезпечення ефективного

функціонування усіх сфер життя. Вона становить собою складне системне

утворення, частини якого – державні службовці – діють у злагоді та

взаємній залежності один від одного, виконуючи завдання та функції, що

покладає на них держава. За допомогою даного адміністративно-правового

інституту також забезпечується втілення в життя закріплених у

Конституції України найважливіших принципів і засад, що передбачають

задоволення прав, свобод та законних інтересів кожного громадянина у

нашій державі.

В Україні згідно з положенням Конституції влада належить народу.

Однак, не дивлячись на це, державно-владні функції здійснюються

уповноваженими на те особами – державними службовцями, які володіють

спеціальним правовим статусом, що є значно відмінним від загального

правового статусу громадянина. Завдяки якісному кадровому персоналу
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державної служби України можлива реалізація загальнонаціональної

політики, а також державної політики в кожній окремій галузі.

Зважаючи на важливість діяльності державних службовців,

зазначимо, що до них встановлюється спеціальна, посилена юридична

відповідальність, яка виконує ряд функцій, що, зокрема, передбачають

недопущення зловживань наданими державою повноваженнями.

Юридична відповідальність державних службовців відіграє важливу

суспільну роль й максимально унеможливлює вчинення даними особами

правопорушень під час виконання державних завдань.

Дослідженням питання правового регулювання відносин у сфері

юридичної відповідальності державних службовців у тій чи іншій мірі у

своїх працях займалися такі вчені: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, С.Я.

Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, О.Л. Ващук, В.С. Венедіктов,

С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, Н.Д. Гетьманцева, Т.Б. Грек, Ю.М.

Гришина, О.А. Губська, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, Т.Є. Кагановська, М.Р.

Капінус, Я.В. Ковтонюк, Л.М. Корнута, В.Л. Костюк, Т.В. Кошова, Д.О.

Кулик, О.Л. Кучма, Б.М. Лазарєв, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, В.Я. Мацюк,

Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, О.В. Опанасенко, О.Т.

Панасюк, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. Разіна, І.С. Сахарук, Д.І.

Сіроха, А.В. Солонар, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І.

Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Проте, незважаючи на значну кількість

наукових праць, враховуючи нещодавні зміни до чинного законодавства і

прийняття нового Закону України «Про державну службу», можна

стверджувати про відсутність у вітчизняній юридичній науці комплексного

дослідження правового регулювання відносин у сфері юридичної

відповідальності державних службовців.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права

соціального забезпечення юридичного факультету Київського
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національного університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної

теми «Теорія та практика адаптації законодавства України до

законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2020 року.

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії

сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України

від 12 січня 2015 року № 5/2015, та Стратегії розвитку наукових

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020

рр., схваленої постановою загальних зборів Національної академії

правових наук України від 3 березня 2016 року.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження

є розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо

оптимізації правового регулювання відносин у сфері юридичної

відповідальності державних службовців в Україні.

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно,

насамперед, виконати наступні завдання:

– охарактеризувати методологічні основи правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців;

 дослідити генезис правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців;

 визначити правову природу юридичної відповідальності

державних службовців;

 вивести авторську класифікацію принципів та гарантій юридичної

відповідальності державних службовців;

 розкрити мету, завдання та функції юридичної відповідальності

державних службовців;

 конкретизувати зміст та складові елементи юридичної

відповідальності державних службовців;
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 виокремити специфіку адміністративної відповідальності

державних службовців;

 з’ясувати зміст кримінальної відповідальності державних

службовців;

 проаналізувати сутність дисциплінарної відповідальності

державних службовців;

 здійснити характеристику цивільно-правової та матеріальної

відповідальності державних службовців;

 виділити теоретичні та практичні проблеми правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців;

 сформулювати шляхи вирішення наявних проблем правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців;

 виокремити тенденції подальшого розвитку правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців;

 з’ясувати специфіку зарубіжних моделей правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців.

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері

службово-трудової діяльності державних службовців.

Предметом дослідження проблеми юридичної відповідальності

державних службовців у трудовому праві України.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання правових явищ та

процесів. Формально-логічний метод (безпосередньо його складові: метод

класифікації, індукції та дедукції) застосовувався при наданні

загальноправової характеристики юридичної відповідальності державних

службовців, її принципів, гарантій та функцій (підрозділи 1.3, 2.1–2.3).

Історичний метод застосовувався при визначенні особливостей становлення

та розвитку юридичної відповідальності державних службовців на території
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України (п. 1.2). Метод систематизації у поєднанні із системно-

функціональним методом використовувався під час опрацювання

особливостей різних видів юридичної відповідальності державних

службовців (розділ 3). За допомогою логіко-семантичного методу визначено

понятійно-категоріальний апарат у роботі («державна служба», «юридична

відповідальність державних службовців», «завдання юридичної

відповідальності державних службовців» «адміністративна відповідальність

державних службовців», «кримінальна відповідальність державних

службовців», «матеріальна відповідальність державних службовців»).

Системно-структурний метод, метод синтезу та метод емпіричного пізнання

спостереження застосовувалися під час дослідження теоретичних та

практичних проблем правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців (розділ 4), у результаті чого було створено

законодавчі конструкції щодо шляхів їх усунення. Методи узагальнення та

класифікації надали можливість визначити тенденції подальшого розвитку

правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців

(підрозділ 5.1). Порівняльно-правовий метод застосовувався при з’ясуванні

особливостей світового досвіду юридичної відповідальності державних

службовців та формуванні шляхів запозичення у національне трудове

законодавство (підрозділ 5.2).

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних

методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права

дослідити теоретичні та практичні основи правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців та розробити

концептуальні шляхи подальшого розвитку даної сфери. За результатами

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення,

що виносяться на захист та містять елементи наукової новизни.

Основними з них є такі:
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уперше:

 виділено комплекс тенденцій подальшого розвитку правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців, якими є

наступні: 1) тенденція до посилення відповідальності державних

службовців у різних сферах; 2) тенденція до впровадження чітких і

прозорих механізмів притягнення державних службовців до

відповідальності; 3) тенденція до створення єдиного нормативно-

правового акта, покликаного врегулювати дисциплінарну відповідальність

державних службовців; 4) тенденція до заміни термінів «посадова особа»,

«службова особа», «державний службовець» на термін «публічний

службовець». У результаті її реалізації мова йтиме про правове

регулювання відповідальності публічних службовців;

 виокремлено комплекс видів мети юридичної відповідальності

державних службовців, а саме: 1) охорона суспільних правовідносин у

сфері державної служби; 2) захист прав, свобод та законних інтересів усіх

учасників суспільних правовідносин; 3) покарання винного у

правопорушенні державного службовця; 4) виховання державного

службовця й моральна перебудова останнього, спрямована на формування

у нього шанобливого ставлення до закону; 5) попередження та

недопущення вчинення ним або іншими державними службовцями

правопорушень у майбутньому; 6) рівноправне та справедливе

притягнення до юридичної відповідальності даних осіб на загальних

умовах, які стосуються усіх громадян, із врахуванням певних особливостей

для державних службовців;

 сформовано перелік теоретичних та практичних проблем

правового регулювання саме дисциплінарної відповідальності державних

службовців, яке здійснюється Законом України «Про службу в органах

місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III та Законом України

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, а саме: 1) відсутність
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єдиного нормативно-правового акта, покликаного врегулювати

дисциплінарну відповідальність державного службовця, –

Дисциплінарного статуту; 2) необхідність розширення системи

дисциплінарних стягнень, зокрема за рахунок тих, які мають матеріальний

характер (штраф, скорочення заробітної плати); 3) серед переліку

дисциплінарних проступків містяться діяння, які за своєю правовою

природою не є дисциплінарними проступками; 4) перелік дисциплінарних

проступків, закріплений у Законі України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII, є вичерпним; 5) відсутність альтернативи у

співвідношенні між видом дисциплінарного проступку й санкціями; 6)

неузгодженість Закону України «Про службу в органах місцевого

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III та Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII;

 сформульовано авторську етапізацію правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців, яка складається з

таких періодів: 1) зародження державної служби в Україні – з X до

середини XVIІ ст.; 2) перші прояви законодавчого закріплення основ

юридичної відповідальності державних службовців – 1720–1831 рр.; 3)

дореволюційний період розвитку юридичної відповідальності державних

службовців – 1832–1916 рр.; 4) юридична відповідальність державних

службовців у процесі становлення влади більшовиків – 1917–1925 рр.; 5)

правове регулювання юридичної відповідальності в Радянському Союзі –

1926–1960 рр.; 6) подальше затвердження нормативно-правової бази

юридичної відповідальності державних службовців – 1961–1970 рр.; 7)

формування основ дисциплінарної та адміністративної відповідальності

державних службовців – 1971–1983 рр.; 8) встановлення сучасного

правового регулювання адміністративної відповідальності державних

службовців – 1984–1992 рр.; 9) період розвитку юридичної

відповідальності державних службовців у незалежній Україні – 1993–2010
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рр.; 10) період встановлення курсу на європейську інтеграцію – 2011–2014

рр.; 11) сучасний період (період європеїзації) – 2015 – дотепер;

 виділено доктринальну дефініцію поняття «завдання

юридичної відповідальності державних службовців», під якою слід

розуміти охорону суспільних правовідносин, які існують у сфері державної

служби, правового становища, правопорядку на державній службі та

дисципліни, захист і відновлення прав, свобод та інтересів громадян й

інших учасників суспільних правовідносин, а також держави, яким у

зв’язку із вчиненням державним службовцем правопорушення було

завдано шкоду;

 виведено термін «адміністративна відповідальність державних

службовців» як застосування до особи (осіб), яка обіймає (обіймають)

керівну посаду в державних органах, чи інших державних службовців, на

яких законом або іншими нормативними актами покладено здійснення

організаційно-розпорядчих функцій, заходів державного примусу у вигляді

настання негативних наслідків за невиконання нею встановлених правил

як безпосередньо, так і за протиправні дії підлеглих осіб з метою

відновлення справедливості й правопорядку та недопущення вчинення

аналогічного чи суміжного правопорушення у майбутньому,

передбаченого нормами Кодексу України про адміністративні

правопорушення;

 розкрито зміст наступних тенденцій подальшого розвитку

правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців, які найчастіше формулювались у законодавстві про державну

службу: 1) тенденція до посилення відповідальності державних службовців

у різних сферах (наприклад, за порушення вимог щодо декларування

доходів та зобов’язань фінансового, майнового характеру). Загалом, вона

може бути актуальною на будь-якому етапі розвитку вітчизняного

інституту державної служби; 2) тенденція до запровадження персональної
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відповідальності державних службовців. Дана тенденція була реалізована

завдяки прийняттю Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015

№ 889-VIII; 3) тенденція до впровадження чітких і прозорих механізмів

притягнення державних службовців до відповідальності. Зазначена

тенденція є досить неоднозначною, оскільки, з одного боку, вона

нормативно реалізована, а з іншого – виділяється окремими науковцями як

проблемний момент;

удосконалено:

 поняття державної служби як особливого правового стану,

відповідно до якого державні службовці наділяються спеціальним

правовим статусом, що передбачає надання даній категорії громадян

особливих прав, обов’язків, функцій та повноважень, а також застосування

більш широкої юридичної відповідальності за невиконання покладених на

них завдань;

 аналіз змісту проблем правового регулювання кримінальної

відповідальності державних службовців, до яких віднесено наступні: 1)

останніми роками спостерігається тенденція до декриміналізації

зловживання владою або службовим становищем державними

службовцями в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, військовою

службовою особою владою або службовим становищем; 2) Кримінальний

кодекс України не оперує терміном «державний службовець», а сутність

поняття «службові особи» є дещо вужчою за сутність категорії «державні

службовці»;

 аналіз проблем притягнення до юридичної відповідальності

державних службовців: 1) недостатня публічність процесів накладення

дисциплінарних стягнень; 2) відсутність спеціальних судових установ, що

здійснюють притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців; 3) відсутність класифікації державних службовців за

критерієм правового врегулювання, внаслідок чого складається хибне
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враження про те, що притягнення до юридичної відповідальності усіх

державних службовців відбувається на підставі норм Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII;

 характеристику змісту принципів юридичної відповідальності

державних службовців, до яких відносяться наступні: принцип законності;

принцип справедливості; принцип обґрунтованості; принцип своєчасності;

принцип невідворотності; принцип індивідуалізації; принцип

одноразовості у застосуванні; принцип доцільності; принцип виховання

державного службовця;

 деталізацію змісту цивільно-правової відповідальності

державних службовців, якій притаманні наступні особливості: 1)

застосування за завдання державними службовцями своїми діями чи

бездіяльністю або шляхом прийняття незаконного нормативно-правового

акта матеріальної чи моральної шкоди; 2) коло суб’єктів цивільно-правової

відповідальності у нормах законодавства конкретизоване, законодавець, у

тому числі, оперує термінами «службова особа» та «посадова особа»; 3)

відповідальність за дії державного службовця несе відповідний орган, тому

компенсації переважно здійснюють із коштів його бюджету; 4) державні

органи наділені правом регресної вимоги до правопорушника, проте на

практиці даним правом не користуються; 5) регулювання інституту

здійснюється системою нормативно-правових актів, причому

фундаментальну роль у ній відіграє Основний Закон;

 перелік особливостей кримінальної відповідальності

державних службовців, якими є наступні: 1) застосовується за вчинення

державними службовцями злочинів; 2) законодавець у нормах

Кримінального кодексу України не закріпив жодної прямої вказівки на

державного службовця, оперуючи поняттям «службова особа», яке дещо

ширше а досліджуване; 3) підставами застосування кримінальної

відповідальності до державних службовців є невиконання чи неналежне
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виконання повноважень або їх перевищення; 4) санкції, що застосовуються

до державних службовців, окрім загальних, тобто характерних для

злочинців будь-яких категорій, можуть бути спеціальними та мати вияв у

позбавленні спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу,

права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю або

конфіскації;

 характеристику дисциплінарної відповідальності державних

службовців і встановлено, що їй властиві такі особливості: 1) застосування

санкцій тільки за дисциплінарні проступки; 2) її можуть застосовувати

лише органи та посадові особи, наділені дисциплінарною владою; 3) за

одне порушення трудової дисципліни може бути накладене тільки одне

дисциплінарне стягнення; 4) перелік дисциплінарних стягнень є

вичерпним; 5) законодавчо регламентована складна процедура, яка

включає в себе три основних та два факультативних етапи;

6) врегулювання нормами спеціального законодавства, а саме Закону

України «Про державну службу»;

дістали подальшого розвитку:

 трактування поняття «методологія дослідження правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців», під

якою слід розуміти систему науково-теоретичних та практичних

положень, засад, принципів щодо визначення сукупності необхідних

взаємозалежних та взаємопов’язаних методів, засобів і способів, які

застосовуватимуться у теоретико-правовому аналізі правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців та

направлятимуться на оптимальне, ефективне та результативне

досягнення поставленої мети дослідження й виконання усіх визначених

завдань;

 обґрунтування, що сутність юридичної відповідальності

державних службовців у зв’язку із специфікою їх правового статусу
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полягає у меншій свободі дій та великому об’ємі зобов’язань, які вони

мають виконувати та за невиконання або неналежне виконання яких до

них застосовуватиметься підвищена юридична відповідальність, оскільки

вони відіграють важливу суспільну роль у державі й забезпечують її

належне функціонування та розвиток;

 аргументація, що державні службовці як представники

держави, її обличчя, безумовно, несуть позитивну відповідальність, яка

полягає в постійному дотриманні правових норм і приписів, і це є їх

обов’язком. У разі ж вчинення правопорушення, тобто порушення

законодавчо закріплених приписів і норм, вищеокреслений обов’язок

фактично змінюється на зобов’язання зазнати державного осуду й бути

певним чином обмеженим завдяки застосуванню заходів державно-

владного примусу;

 аналіз проблем правового регулювання адміністративної

відповідальності державних службовців, якими є наступні: 1) у Кодексі

України про адміністративні правопорушення законодавець оперує

терміном «посадова особа» у значенні «державний службовець», хоча

останній є значно ширшим поняттям; 2) відсутність окремого розділу,

присвяченого адміністративній відповідальності державних службовців,

що значно ускладнює кваліфікацію вчинених ними адміністративних

правопорушень; 3) розміри штрафів, які накладають на державних

службовців, не відповідають ступеню шкоди від їх проступків;

 зміст функцій юридичної відповідальності державних

службовців, серед яких: правоохоронна, правовідновлююча, каральна,

виховна, превентивна, інформаційна;

 деталізацію переліку складових елементів юридичної

відповідальності даних осіб, який включає: принципи юридичної

відповідальності державних службовців, правопорушення, суб’єкти,
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порядок притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців, покарання державних службовців;

 положення про те, що адміністративна відповідальність

державних службовців може розглядатись як в індивідуальному, так і у

колективному аспекті. В такому разі індивідуальну адміністративну

відповідальність державних службовців нестиме службова особа, керівник

органу влади, структурного підрозділу, начальник управління не лише на

підставі порушення норм Кодексу України про адміністративні

правопорушення, а й із урахуванням встановлених у передбачених

порядках службових обов’язків. Колективна адміністративна

відповідальність державних службовців полягає в притягненні кількох

працівників органу влади за порушення ними службових обов’язків,

передбачених законодавством;

 перелік пропозицій стосовно запозичення позитивного

досвіду з моделей правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці

трудового права щодо системних знань про теоретико-практичні проблеми

правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців в Україні;

– у правотворчості – при удосконаленні правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців в Україні;

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних

результатів дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у

сфері правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців в Україні;
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– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції,

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як

«Трудове право України», «Проблеми трудового права», «Державна служба»,

у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та

семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та

курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури.

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем

самостійно, усі сформульовані в ній положення і висновки отримані

дисертантом особисто. Усі наукові публікації є одноосібними.

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки

обговорювались на кафедрі трудового права та права соціального

забезпечення Київського національного університету імені Тараса

Шевченка, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних

конференціях: «Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх

справ» (м. Київ, 14 травня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми юридичної

науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня

2015 р.), «Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства

України» (м. Київ, 23–24 липня 2015 р.), «Актуальні проблеми сучасного

правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 р.), «Проблеми теорії права і

практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого

2016 р.), «Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–

11 березня 2016 р.), «Інтеграція юридичної науки і практики як основа

сталого розвитку вітчизняного законодавства» (м. Дніпро, 25–26 листопада

2016 року), «Реформування національного та міжнародного права:

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 р.), «Актуальні

проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя,
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27–28 січня 2017 р.), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи

України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 р.), «Пріоритети розвитку юридичних

наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, Україна, 7–8 квітня 2017 р.), «Актуальні

завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Львів,

20–21 жовтня 2017 р.).

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції

знайшли відображення в одноосібній монографії, дев’ятнадцятьох статтях,

опублікованих у наукових фахових виданнях України, п’ятьох статтях – у

наукових виданнях іншої держави, а також у дванадцяти тезах доповідей і

повідомлень на науково-практичних конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації,

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 15 підрозділів, висновків,

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації

становить 435 сторінок, з яких основного тексту – 369 сторінок. Список

використаних джерел складається із 379 найменувань і займає 46 сторінок.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

1.1 Методологія дослідження правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців

Україна є демократичною республікою, яка закріпила на

законодавчому рівні верховенство права в якості основоположного

принципу забезпечення функціонування усіх сфер життєдіяльності людей.

Конституція України, яка є основним нормативно-правовим актом в нашій

країні, завдяки регламентованим у ній правам гарантує їх додержання та

захищає їх у разі порушення будь-якими особами – від громадян до органів

державної чи місцевої влади.

Одним із таких прав, що надаються законодавчим актом найвищої

юридичної сили в нашій державі, є право на участь у державному

управлінні та на реалізацію як загальнодержавної політики, так і

національних програм у певних сферах. Існування такої правомочності

зумовлене тим фактом, що Україна є республікою, а отже, влада в ній

належить безпосередньо народу. Реалізація даного права здійснюється за

допомогою такого політико-правового інституту як державна служба.

Державна служба є важливим засобом забезпечення ефективного

функціонування усіх сфер життя. Вона являє собою складне системне

утворення, складові частини якого – державні службовці – діють у злагоді

та взаємній залежності один від одного, виконуючи завдання та функції,

що покладає на них держава. Необхідно наголосити на тому, що вони

наділяються широкими повноваженнями, які можуть застосовуватися і не

за призначенням, а також є представниками, «обличчям» державної чи
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місцевої влади, а тому на них покладається юридична відповідальність

задля забезпечення законності та правопорядку.

Ряд досліджень присвячено специфіці правового регулювання

державних службовців, зокрема аспектам їх юридичної відповідальності,

як в теорії держави і права, адміністративному праві, державному

управлінні, так і в трудовому праві. За останні роки базисом слугують у

даній царині праці таких вчених: О.О. Акімов [1], В.О. Андрєєв [2], А.А.

Андрушко [3], В.Б. Антонюк [4], Ю.В. Баскакова [5], О.В. Белей [6], А.А.

Бернацький [7], С.О. Бєлікова [8], Є.І. Бородін [9], О.О. Бригінець [10],

А.М. Бритько [11], А.В. Вакуленко [12], Н.М. Вапнярчук [13], Н.О.

Варакіна [14], Г.Ю. Герман [15], А.О. Головачова [16], В.В. Голоднюк [17],

С.Т. Гончарук [18], Є.П. Гребоножко [19], А.І. Грицієнко [20], О.А.

Губська [21], О.В. Гулак [22], Г.Ю. Гулєвська [23], А.Ю. Гурик [24], І.В.

Гусак [25], А.Л. Дідескуль [26], Н.П. Довгань [27], О.Ю. Дрозд [28], Т.Л.

Желюк [29], З.Б. Живко [30], С.В. Заболотна [31], С.Г. Заболотна [32], І.І.

Задоя [33], А.В. Замараєв [34], О.П. Западинчук [35], І.І. Іващенко [36], І.В.

Ільченко [37], М.І. Іншин [38], І.М. Калініна [39], А.В. Кірмач [40], З.Р.

Кісіль [41], М.М. Клемпарський [42], М.І. Кобаль [43], О.В. Когут [44],

Н.М. Колісніченко [45], Ю.В. Колобов [46], М.В. Коновалова [47], Л.М.

Корнута [48], В.І. Костриця [49], І.М. Кравченко [50], О.О. Кравченко [51],

К.М. Кукушкін [52], Т.А. Кусмінська [53], О.Д. Лазор [54], О.А. Линдюк

[55], О.В. Литвин [56], У.І. Ляхович [57], Г.В. Мамчур [58], В.Я. Мацюк

[59], К.Ю. Мельник [60], В.І. Мельниченко [61], Т.П. Мороз [62], Т.В.

Мотренко [63], М.А. Невмержицька [64], Д.В. Неліпа [65], Н.Р. Нижник

[66], О.Д. Новак [67], І.В. Новосельська [68], В.М. Олуйко [69], В.М.

Павліченко [70], Н.С. Панова [71], В.С. Папуша [72], А.М. Пашкіна [73],

І.С. Пашко [74], М.І. Пірен [75], Н.Г. Плахотнюк [76], Ю.С. Потьомкіна

[77], О.І. Прекрасна [78], Л.В. Прудиус [79], В.Ф. Пузирний [80], Я.Ф.

Радиш [81], Д.Г. Радов [82], О.В. Селецький [83], С.О. Сибиряков [84], К.Г.
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Сидорова [85], О.А. Соколова [86], А.В. Солонар [87], Н.Г. Сорокіна [88],

Г.В. Стаднік [89], Г.Д. Стратієнко [90], Н.М. Ткаченко [91], О.В. Ткаченко

[92], Г.В. Топорович [93], О.В. Турінін [94], Д.П. Ушверідзе [95], В.Г.

Федоренко [96], О.В. Фока [97], Г.В. Фоміч [98], П.О. Хаітов [99], М.М.

Хоменко [100] та інші. Тим не менш, дані автори приділяли увагу

здебільшого загально-теоретичній характеристиці праці державних

службовців, а питання юридичної відповідальності державних службовців

висвітлювалися ними у наукових доробках лише поверхнево.

Важливим на даний момент є перегляд методології дослідження

нормативно-правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців, оскільки питання їх правового статусу, що

неодмінно включає в себе деліктоздатність, набуває широкої актуалізації у

зв’язку з нещодавніми революційними подіями, а також активною

політикою України в галузі забезпечення прозорості в діяльності

державних та місцевих органів й недопущення вчинення ними

правопорушень. Задля здійснення якісного, повного та всебічного

дослідження правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців потрібно в першу чергу ознайомитись з

фундаментом дослідження цього питання – методологією, адже лише за

умови розуміння прийомів, способів та засобів теоретико-правового

аналізу окресленої теми можливо успішно досягти мети дослідження та

реалізації визначених завдань. З огляду на це, необхідно визначитись із

понятійно-категоріальним апаратом у сфері методології правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців,

проаналізувати існуючі у науці методи дослідження та встановити власну

класифікацію можливих засобів та способів аналізу окресленої тематики.

Поняття «методологія» складається із двох частин – «метод», що у

перекладі з грецької мови означає «шлях дослідження», і «логія», тобто

«вчення». Таким чином, методологія – це вчення про шляхи дослідження



22

[101, с. 25-26]. Щодо окресленого питання, а саме юридичної

відповідальності державних службовців, то методологія фактично являє

собою науку про дослідження правової відповідальності даних осіб.

Методологія встановлює найбільш оптимальні напрями, способи та засоби

теоретико-правового аналізу певного явища, зокрема зазначеного вище.

Методологія є ядром філософії науки. Вона може бути визначена як

філософське вчення про систему апробованих принципів, норм і методів

науково-пізнавальної діяльності, про форми, структуру та функції

наукового знання. Її призначення – виявити й осмислити рушійні сили,

передумови, підстави та закономірності зростання і функціонування

наукового знання й пізнавальної діяльності, організувати проектно-

конструктивну діяльність, її аналіз і критику [102, с. 30]. Надане

визначення є дещо громіздким, проте максимально охоплює усі аспекти,

які вивчає методологія наукових досліджень. З огляду на це, методологія

являє собою не просто науку про методи, а є комплексом або системою

знань, що стосуються науково-пізнавальної діяльності.

І.М. Рассоха вказує, що методологія – це вчення про правила

мислення при створенні науки, проведенні наукових досліджень.

Методологія наукового дослідження – наука або теорія про способи й

засоби наукового пізнання, вона є системою наукових засад, за допомогою

яких здійснюється дослідження та обираються відповідні методи, засоби,

способи тощо [103, с. 14]. У сфері дослідження юридичної

відповідальності державних службовців методологія становить собою

наукові положення щодо визначення мети даного дослідження, організації

його структури та здійснення теоретико-правового аналізу окремих питань

у межах зазначеної теми, зокрема щодо дослідження питань

дисциплінарної відповідальності, адміністративної відповідальності або

історії виникнення інституту юридичної відповідальності державних

службовців тощо.
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П.С. Ревко-Линардато зазначає, що в перекладі з грецької мови

методологія є «наукою про методи». З розвитком науки, техніки,

виробництва, зростанням в соціальній діяльності ролі розумових операцій

відбулося виділення методології в спеціальну область знання. Методологія

є сукупністю загальних засад, положень, які закріплюють найважливіші та

найбільш оптимальні засоби та способи підвищення рівня теоретичних

знань й застосування їх на практиці. Досліджуючи закономірності

науково-пізнавальної діяльності, методологія виробляє методи її

здійснення. Дана наука досліджує результативність застосування тих чи

інших наукових методів пізнання. Визначення та обґрунтування методів

необхідні для своєчасного позбавлення на кожному етапі розвитку

наукового знання від старих методів пізнання і вироблення нових, які

відповідають сучасному рівню освоєння світу [104, с. 11-12]. В цілому

варто погодитись з наведеним твердженням. Положення методології

сприяють визначенню основних напрямів науково-теоретичного пізнання

певного явища об’єктивної дійсності, зокрема й юридичної

відповідальності державних службовців.

На думку Г.С. Цехмістрової, методологія науки – це сукупність

взаємозалежних та взаємопов’язаних методологічних й методичних

принципів і прийомів, операцій та форм побудови наукового знання. На

філософському рівні методологія фактично являє собою систему загальних

засад діалектики. Вона формує світоглядну концепцію світової науки,

тобто основні вихідні теоретичні положення, які затвердилися в науці і які

рівною мірою треба знати: філософію, правознавство, туризмологію,

філологію. Автор зауважує, що, окрім загальних теоретико-

методологічних положень, кожна наука володіє своєю специфічною

методологією, яка визначає її основу [105, с. 78]. Абсолютно

погоджуючись з даним твердженням, необхідно зазначити, що в

юридичній науці існує своя специфічна методологія, яка диференціюється
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в залежності від особливостей кожного суспільно-правового явища, яке

досліджується. Наприклад, дослідження правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців матиме відмінну

методологію від дослідження прав державних службовців або визначення

генезису становлення юридичної відповідальності.

Д.В. Чернілецький вказує, що методологія – це концептуальний

виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання

максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про

процеси та явища [106, с. 168]. Вона направлена на успішне й

результативне осягнення сутності досліджуваного явища або процесу.

Якщо вести мову про вивчення юридичної відповідальності державних

службовців, то методологія спрямована на визначення чіткої стратегії

щодо її повного, ґрунтовного та об’єктивного наукового пізнання.

Методологія наукових досліджень – система принципів, методів та

інших методологічних засобів, за допомогою яких здійснюються наукові

дослідження. Методологія наукових досліджень – інструментальний

компонент діяльності, що має назву «наукові дослідження». Наукові

дослідження, в свою чергу, є систематичною діяльністю, яка спрямована

на отримання і теоретичну систематизацію нових знань про оточуючу

дійсність (фундаментальні дослідження), а також розробку можливостей

застосування цих знань для вирішення конкретних задач в тих чи інших

сферах діяльності (прикладні дослідження) [107, с. 72]. Методологія

наукових досліджень – це їх невід’ємний інструмент, який забезпечує

максимальну ефективність у досягненні результатів. Методологія створює

певні підвалини або фундамент для проведення наукового дослідження.

З врахуванням вищевикладеного пропонуємо власне авторське

визначення поняття «методологія дослідження правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців». Під ним необхідно

розуміти систему науково-теоретичних та практичних положень, засад,



25

принципів щодо визначення сукупності необхідних взаємозалежних та

взаємопов’язаних методів, засобів і способів, які застосовуватимуться у

теоретико-правовому аналізі правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців та направлятимуться на

оптимальне, ефективне та результативне досягнення поставленої мети

дослідження й виконання усіх визначених завдань.

Методологія постає в різних аспектах: як вчення про методи і

процедури наукової діяльності, як розділ загальної теорії пізнання, перш за

все, теорії наукового пізнання (епістемології) та філософії науки, як вчення

про організацію наукової діяльності, як комплекс принципів і підходів

дослідницької діяльності, на які спирається дослідник у ході отримання і

розробки знань. Таким чином, поняття «методологія» вживається у двох

значеннях:

1) як сукупність методів, що застосовуються в якій-небудь сфері

діяльності;

2) як вчення про науковий метод пізнання [104, с. 12].

З даного твердження можна зробити висновок, що методологія є

багатоаспектним явищем та має різноплановий характер. У контексті

дослідження юридичної відповідальності державних службовців

методологія може являти собою як теорію вивчення даного явища, так і

виключно сукупність інструментарію у вигляді методів, способів і засобів,

необхідних для даного дослідження.

Г.С. Цехмістрова акцентує увагу на тому, що до функцій, які виконує

методологія, належать наступні:

 визначає способи здобуття наукових знань, які відображають

динаміку процесів та явищ;

 передбачає особливий шлях, за допомогою якого може бути

досягнута науково-дослідна мета;



26

 забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи

явища, що вивчається;

 сприяє введенню нової інформації;

 забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і

понять у науці;

 створює систему наукової інформації, яка базується на

об’єктивних явищах, і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання

[105, с. 78-79].

Важливо відзначити таку необхідну функцію як всебічність в

отриманні інформації. За допомогою методології дослідження правового

регулювання юридичної відповідальності виконується об’ємне

дослідження даного явища з використанням усіх необхідних методів, які

направлені на максимальне наукове охоплення юридичної

відповідальності державних службовців.

На переконання А.Є. Конверського, саме розуміння методології та її

функцій зазнало суттєвих змін: вузький формально-логічний підхід

змінився змістовним збагаченням проблематики, що включає

соціокультурний, гуманістичний вимір знання і пізнавальної діяльності.

Методологічний аналіз, будучи формою самосвідомості науки, висвітлює

способи поєднання знання і діяльності, будову, організацію, способи

одержання та обґрунтування знань. Виявляючи умови і передумови

пізнавальної діяльності, у тому числі філософсько-світоглядні,

методологічний аналіз перетворює їх у засоби усвідомленого вибору та

наукового пошуку [108, с. 23]. Методологія у контексті дослідження

юридичної відповідальності державних службовців забезпечує фактичне

ототожнення існуючих методів, способів та засобів з поставленими цілями,

завдяки чому обираються ті з них, що забезпечують науково-теоретичне

пізнання сутності юридичної відповідальності даних осіб, а також усіх

важливих аспектів цього суспільно-правового явища.
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Методологічна робота не обмежується аналізом пізнання, вона

розглядає схеми діяльності, які створюють фахівці з метою поновлення та

відтворення соціального буття. Завданням методології є з’ясування,

конструювання та перетворення схем діяльності, інтегрованих у

повсякденний людський досвід. Сенс методології – це внутрішня

організація процесу пізнання, практичного перетворення об’єктивної

реальності та забезпечення програм діяльності раціональною побудовою

[109, с. 104]. Отже, методологія передбачає трансформацію суспільно-

правових явищ в науково-теоретичні положення й після детального

теоретико-правового аналізу створення підвалин для можливої реалізації

на практиці отриманих наукових знань, наукової новизни. При

дослідженні юридичної відповідальності державних службовців

методологія забезпечує раціональний аналіз положень даного інституту

державної служби, а після – синтез отриманих нових знань та

підтверджень гіпотез з можливим їх використанням у реальному житті.

З точки зору Д.В. Чернілецького, методологічна основа будь-якого

дослідження не є певним самостійним розділом або окремою частиною

наукової роботи, однак вона відіграє важливе значення, оскільки з її

допомогою здійснюється реалізація поставленої мети наукового

дослідження та усіх завдань і цілей. Під методологічною основою

дослідження слід розуміти основне, вихідне положення, на якому

базується наукове дослідження. Методологічні основи конкретної науки

завжди існують поза цією наукою, за її межами і не виводяться із самого

дослідження [106, с. 168]. Методологія дослідження правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців є

основою, передумовою для проведення наукового аналізу у даній сфері.

Застосовуючи методологічні основи, можна провести якісне результативне

дослідження понятійно-категоріального апарату правового регулювання

юридичної відповідальності, здійснити розгляд ретроспективи становлення
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та розвитку даного явища, а також встановити основні види

відповідальності цих осіб й інші аспекти.

Отже, враховуючи наведені положення науковців щодо природи

методології наукового дослідження, необхідно зазначити, що сутність

методології дослідження правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців полягає в тому, що вона являє

собою комплексне багатоаспектне явище, яке передбачає науково-

теоретичне вивчення передумов для проведення дослідження даного

питання й встановлення методів, за допомогою яких можливо буде

здійснити реалізацію усіх поставлених функцій, науковий аналіз аспектів

юридичної відповідальності державних службовців і синтез отриманих

положень та знань з перспективою їх які застосування на практиці.

А.М. Огурцов вказує, що загальними методами наукового пізнання є

такі:

1) методи емпіричного дослідження;

2) методи, що використовуються на емпіричному та

теоретичному рівнях;

3) методи теоретичного дослідження [110, с. 23].

Науковець розподіляє методи наукових досліджень на відповідні

групи, що визначають сфери досліджень. Наведена класифікація методів

дослідження є не зовсім доречною та досить абстрактною, а тому не буде

нами врахована при виведенні власної авторської класифікації.

М.М. Букач зазначає, що до загальних методів наукового пізнання

належать наступні:

1) пізнання;

2) аналіз;

3) синтез;

4) індукція;

5) дедукція;
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6) аналогія;

7) моделювання [109, с. 107].

Даний перелік наукових методів містить конкретно визначені засоби

й способи глибокого теоретичного пізнання явищ та процесів об’єктивної

дійсності. Варто відзначити, що лише у своїй сукупності, створюючи

певну систему – методологічну основу, можна досягти відповідного

результату наукового пізнання.

Н.І. Бурау вказує, що в кожному науковому дослідженні можна

виділити два рівні:

 емпіричний, на якому відбувається накопичення фактів;

 теоретичний – досягнення синтезу знань, наприклад, у формі

наукової теорії.

Таким чином, загальні методи пізнання (в загальному випадку

приблизно) поділяються на три групи:

 методи емпіричного дослідження;

 методи, що використовуються на емпіричному та

теоретичному рівнях;

 методи теоретичного дослідження.

Методи емпіричного дослідження:

1) спостереження;

2) порівняння;

3) вимірювання;

4) експеримент.

Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях

дослідження:

1) абстрагування;

2) аналіз і синтез;

3) індукція та дедукція;

4) моделювання.
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Методи теоретичних досліджень:

1) ідеалізація;

2) формалізація;

3) аксіоматичний метод;

4) гіпотеза та припущення;

5) системний підхід;

6) теорія [111, с. 6-8].

Запропонована науковцем класифікація є найбільш повною та

точною і містить у собі конкретні методи, які використовуються при

проведенні наукового дослідження. Варто наголосити на тому, що

наведений перелік стосується загальної методології наукових досліджень й

може застосовуватися при розгляді будь-якої тематики або при вирішенні

будь-якого питання.

Щодо методології наукових досліджень правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців, то слід проаналізувати

засоби й способи, а також наукові підходи, які використовувалися різними

дослідниками при теоретико-правовому аналізі даної тематики і суміжних

з нею.

О.С. Новаков у своєму дослідженні «Кримінологічна характеристика

та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері

службової діяльності» зазначав, що методологічна основу його наукової

роботи містить у собі в якості фундаменту складає діалектичний підхід або

метод пізнання соціальної дійсності. На емпіричному та теоретичному

рівнях дослідження широко застосовувався метод сходження від

абстрактного до конкретного. Він дав змогу відійти від несуттєвих

властивостей і зв’язків феномену службової злочинності в діяльності

працівників міліції й одночасно виокремити ті сторони предмета пізнання,

які були важливі для нашого дослідження. Системно-структурний метод

використовувався науковцем при аналізі службової злочинності
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працівників як системного явища, що має певні зв’язки із складовими

елементами, з іншими правопорушеннями тощо [112, с. 5-6]. Отже, автор

використовував як теоретичні, так й емпіричні або практичні методи при

дослідженні службової злочинності, зокрема й кримінальної

відповідальності посадових осіб правоохоронних органів. Дані методи

надають змогу повно проаналізувати досліджуване явище, включаючи усі

його аспекти. Варто відмітити, що застосування системно-структурного

методу дозволяє детально розглянути певне явище як систему, як цілісний

багатоаспектний об’єкт. Використання системно-структурного методу

дозволить максимально повно дослідити юридичну відповідальність

державних службовців, зокрема механізм притягнення до дисциплінарної

відповідальності тощо.

Окрім того, автор також застосовував й історико-порівняльний

метод, що надало йому змогу показати тенденції розвитку злочинності у

сфері службової діяльності працівників міліції залежно від змін соціальних

умов, законодавства та практики його застосування. Соціологічні методи

(анкетування, інтерв’ювання, вивчення документів, експертні оцінки)

використовувалися для підтвердження висунутих гіпотез, дослідження тих

чи інших аспектів даного виду злочинності та процесу його детермінації, а

також визначення конкретних заходів протидії цьому антисуспільному

явищу. Статистичні методи дозволили з’ясувати рівень, динаміку і

структуру злочинності працівників міліції у сфері службової діяльності та

встановити певні закономірності її розвитку і якісні ознаки цього явища.

Формально-юридичний метод забезпечив аналіз норм кримінального й

адміністративного права, співставлення з ними кримінологічних реалій та

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері боротьби

із службовою злочинністю працівників міліції. У науковій роботі

О.С. Новакова також знайшов своє застосування порівняльно-правовий

метод, зокрема при вивченні відповідного законодавства зарубіжних країн
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чи міжнародно-правових норм [112, с. 5-6]. Розглянувши методологічну

основу дослідження О.С. Новакова, необхідно вказати на те, що остання є

системою, комплексним та структурним явищем, складові елементи якого

діють узгоджено та упорядковано. За допомогою окреслених методів

науковцю вдалося повністю дослідити кримінальну відповідальність за

службові злочини працівників міліції.

Н.М. Вапнярчук використовувала як загальні, так і спеціальні методи

при вивченні правового регулювання дисциплінарної відповідальності

державних службовців. Фундамент методологічної основи наукового

дослідження становить діалектичний метод пізнання юридичних явищ, так як

дисциплінарне провадження щодо державних службовців розглядається в

розвитку і взаємодії його стадій. Історичний метод застосовувався при

вивченні еволюції трудового законодавства й поглядів науковців з питань

дисциплінарної відповідальності державних службовців. Порівняльно-

правовий метод дослідження дозволив окреслити специфіку правового

регулювання дисциплінарної відповідальності цієї категорії службовців

зарубіжних країн, що допомогло зробити певні узагальнення й визначити

напрямки вдосконалення вітчизняного законодавства в цій сфері. Методи

абстрагування й узагальнення стали в нагоді в процесі опрацювання

дефініцій різних правових понять і категорій. Формально-юридичний метод

послужив підґрунтям для внесення пропозицій, спрямованих на

вдосконалення чинного й розробку нового законодавства з питань

підвищення рівня службової дисципліни серед державних службовців. За

допомогою методу раціональної критики проаналізовано чинні нормативні

акти, проекти законів, виявлено їх позитивні сторони й недоліки [113, с. 5].

Діючи у комплексі, зазначені методи дозволили науковцю якісно та повно

проаналізувати нормативно-правову регламентацію дисциплінарної

відповідальності державних службовців й встановити процес еволюції

останньої, а також спільні та відмінні риси із правовим регулюванням даного
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інституту державної служби в інших країнах. Проведений аналіз свідчить, що

методи, які використовувались даним науковцем, є схожими з попередньо

досліджуваним автором, однак тут було застосовано порівняльно-правовий

метод, метод абстрагування та інші, які зумовлені специфікою окресленої

тематики.

Л.М. Корнута використовував філософські, загальні й спеціальні

методи наукового дослідження. Системний підхід став основою

методологічної конструкції всієї його дисертаційної роботи і визначив

стратегію дослідження дисциплінарної відповідальності державного

службовця як адміністративно-правової категорії, її місце, роль і значення

в інституті державної служби. У роботі використовувалися окремі методи

наукового пізнання. Застосування таких наукових методів, як

спостереження, опис, моделювання, формально-логічне узагальнення

тощо, дозволило пізнати юридичні явища у їх системному взаємозв’язку.

Метод інтегрального аналізу результатів дослідження використовувався

при співставленні думок багатьох вчених стосовно характеристики

визначених проблем та при визначенні поняття і сутності дисциплінарної

відповідальності державного службовця. Використання історичного

методу дозволило встановити час виникнення дисциплінарної

відповідальності державного службовця, дисциплінарного провадження та

простежити їх зміну й удосконалення протягом певного часу.

Порівняльний метод дав змогу виявити подібні та відмінні ознаки поняття

й сутності інституту дисциплінарної відповідальності державного

службовця у різних зарубіжних країнах, порівняти законодавство України

та інших країн, зробити висновки про необхідність та доцільність

функціонування такого інституту [114, с. 4-5]. Важливим з наведених

методів наукового дослідження є метод інтегрального аналізу результатів

дослідження, оскільки він надає змогу вченому ретельно проаналізувати

позиції науковців щодо визначення даного питання й синтезувати їх в
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окремий висновок, що складатиме собою наукову новизну даного

дослідження або певного питання.

Отже, враховуючи запропоновані вище класифікації методів

науково-пізнавальної діяльності, варто запропонувати власну авторську

класифікацію методів дослідження правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців. До неї, на нашу думку, слід

віднести:

1) діалектичний метод;

2) метод системно-структурного аналізу;

3) історичний метод;

4) порівняльно-правовий метод;

5) методи абстрагування й узагальнення;

6) формально-юридичний метод;

7) метод раціональної критики.

1. Діалектичний метод.

Діалектичний метод є універсальним для всіх наук. Його

застосування дозволяє дослідити процес діяльності суб’єкта як творчий

акт, який передбачає породження нових якісних результатів. Діалектичний

підхід надає можливості обґрунтувати процеси диференціації й інтеграції,

протиріччя між сутністю та явищем, змістом і формою та ін. [115, с. 210].

За допомогою діалектичного методу можливо досягти головної мети

дослідження – розкрити сутність, зміст та правову природу юридичної

відповідальності державних службовців, визначити її найважливіші

аспекти, види, порядок притягнення тощо, не відходячи від головної цілі

дослідження.

Отже, у науковому дослідженні діалектичний метод як загальний

дозволяє здобути нові знання й узагальнити існуючі наукові напрацювання

щодо юридичної відповідальності державних службовців.

2. Метод системно-структурного аналізу.
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У даний час метод системно-структурного аналізу успішно

використовують для отримання детальної і узагальненої інформації про

досліджувані процеси, розробки шляхів цілеспрямованого синтезу

структури складних систем і методів нестаціонарних вимірювань [116;

117; 118]. Сьогодні при вирішенні задач для складних систем з

розподіленими параметрами широко використовується поєднання

дискретного методу [119] і системно-структурного аналізу [120] з метою

отримання детальної і узагальненої інформації про стан досліджуваних

процесів, визначення шляхів цілеспрямованого синтезу структури системи

і розробки методів нестаціонарних вимірювань [121, с. 1]. Системно-

структурний метод дозволяє розглядати певне вище чи процес у взаємодії з

іншими складовими елементами. Суспільство, загалом, є складним

системним утворенням, а тому при дослідженні важливо застосовувати

саме цей засіб.

Зважаючи на окреслену тематику, необхідно зазначити, що при

теоретико-правовому аналізі юридичної відповідальності державних

службовців системно-структурний метод дозволятиме встановити загальне

місце даного суспільно-правового явища в системі юридичної

відповідальності у цілому. Окрім того, системно-структурний метод

надасть змогу виділити складові частини, а саме види юридичної

відповідальності даних осіб.

3. Історичний метод.

Історичний метод вимагає уявного відтворення конкретного

історичного процесу розвитку. Його специфіка обумовлюється

особливостями самого історичного процесу: послідовністю подій у часі,

проявом історичної необхідності через безліч випадкових подій,

урахуванням випадковостей. Історичний спосіб побудови знання

спирається на генетичний метод пояснення, який застосовується в тому

випадку, якщо об’єктами дослідження є виникнення і розвиток явищ,
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процеси та події, що відбуваються в часі [102, с. 105-106]. Завдяки

історичному методу досліджується поетапно еволюція відповідного

суспільного явища чи процесу. При цьому особлива увага звертається на

специфічні події або закономірності у розвитку конкретного явища.

За допомогою історичного методу щодо правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців можливо становити

генезис становлення й розвитку даного суспільного-правового явища, а

також передбачити можливі тенденції чи висунути припущення щодо

прийняття відповідного акта законодавства у майбутньому або

вдосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері юридичної

відповідальності та порядку притягнення до неї державних службовців.

4. Порівняльно-правовий метод.

А.Х. Саїдов зазначає, що порівняльне правознавство як метод є

одним із важливих наукових засобів вивчення правових явищ. Завдяки

застосуванню порівняльно-правового методу стає можливим з’ясування

загального, окремого і особливого у правових системах сучасності [122,

с. 19]. Погоджуємося з таким твердженням науковця та хочемо додати, що

порівняльно-правовий метод дозволяє визначити й аналогічні тенденції та

властивості певних явищ і на їх основі запропонувати певні шляхи

удосконалення чи запозичення.

В.О. Туляков наголошує, що, зокрема, порівняльно-правовий метод у

науці кримінального права використовується для визначення змісту і

сутності кримінально-правових норм та інститутів, характеристик

кримінальної політики держави чи міждержавних угруповань,

законодавство яких досліджується, з метою виявлення загальних сутнісних

рис і характеристик догми права й закономірностей її розвитку для

подальшого визначення можливих напрямів удосконалення кримінального

законодавства України і практики його застосування [123, с. 29]. Сутність

порівняльно-правового аналізу незмінна щодо дослідження правових явищ
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будь-яких галузей, зокрема це також стосується дослідження юридичної

відповідальності державних службовців та нормативно-правового

регулювання останньої.

За допомогою порівняльно-правового методу можливо дослідити

правове регулювання юридичної відповідальності державних службовців в

країнах Європейського Союзу, або в державах, які були в складі СРСР.

Застосування такого методу, зокрема у контексті дослідження

законодавства ЄС, є актуальним у зв’язку з євроінтеграційними процесами,

що мають місце в Україні.

5. Методи абстрагування й узагальнення.

Абстрагування дозволяє глибше зрозуміти об’єкт дослідження і

певною мірою лежить в основі розвитку будь-якої науки. Відволікання від

одиничного, випадкового, несуттєвого і одночасне виділення загального,

необхідного дає можливість формулювати поняття, без яких неможливе

функціонування будь-якої науки. Абстрагування виступає в якості

початкового кроку наукового пізнання, яке розвивається в процесі

сходження від абстрактного до конкретного. Відзначимо, що з

абстрагуванням тісно пов’язане узагальнення – встановлення загальних

властивостей і ознак предмета [104, с. 33-34]. Абстракція, ототожнення та

відхід від конкретних ознак правового явища надають змогу ширше

розглянути досліджуване явище або процес, зокрема й правове

регулювання юридичної відповідальності державних службовців. Цей

метод є важливим, оскільки при дослідженні юридичної відповідальності

зазначених осіб постане можливість виявити види відповідальності, їх

санкції тощо, що вимагає певного абстрагування й узагальнення.

Таким чином, окреслений метод у сфері дослідження правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців

дозволить встановити спільні ознаки дисциплінарної відповідальності

державних службовців та працівників, надасть змогу узагальнити наукове
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знання щодо покарань та стягнень, що застосовуються до державних

службовців, тощо.

6. Формально-юридичний метод.

Формально-юридичний (догматичний, юридично-технічний) метод

традиційно використовується для вивчення «догми» права, його

внутрішньої й зовнішньої форми. Аналіз джерел права, формальної

визначеності права, порядку систематизації нормативного матеріалу,

правил юридичної техніки є проявом цього методу. Формально-

юридичний метод може бути використаний при дослідженні нормативно-

правових актів, які регламентують право особи на правову допомогу з

точки зору формальної логіки, їх місця в ієрархії нормативно-правових

актів, законності та конституційності [124, с. 15; 125, с. 40]. За допомогою

даного методу аналізується зміст документів, актів – зовнішніх форм

правових норм або джерел права. Це є важливим у будь-якому теоретико-

правовому аналізі чи дослідженні, де присутнє вивчення нормативно-

правових актів.

З огляду на наведене, важливо відзначити, що при дослідженні

правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців формально-юридичний метод є необхідним для аналізу

існуючих правових норм, що встановлюють аспекти притягнення

державних службовців до юридичної відповідальності, зокрема порядок

притягнення, застосування покарань або стягнень тощо.

7. Метод раціональної критики.

Як зазначає П.Д. Сепетий, і класичний раціоналізм, і класичний

раціоналізм вважали, що існує метод пізнання, за допомогою якого ми

можемо досягти надійного знання або хоча б таких теорій, про які можна

обґрунтовано стверджувати, що ймовірність їх істинності або хоча б

ймовірність істинності тих логічних висновків, які з них випливають, є

достатньо високою. З точки зору обох головних класичних теорій
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пізнання, раціональність полягає саме в тому, щоб дотримуватися такого

методу, який гарантує істинність або хоча б високу ймовірність (у

значенні, що допускає розрахунок ймовірності) наших теорій [126, с. 75].

Будь-яке суспільно-правове явище, з наукової точки зору, потребує

ретельної та логічно обумовленої критики задля встановлення об’єктивної

істини, адже істина народжується у конфлікті, спорі, зокрема й при

критиці. Саме тому варто застосовувати в науковому дослідженні метод

раціональної критики, завдяки якому можливо відхиляти запропоновані

гіпотези та теорії й встановлювати найбільш оптимальні та обґрунтовані.

Якщо вести мову про дослідження правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців, то важливо зазначити,

що даний метод дозволить проаналізувати позиції науковців щодо

тлумачення сутності або правової природи даного явища чи визначати

доцільність або недоцільність застосування відповідних стягнень та

покарань до державних службовців або певного виду юридичної

відповідальності взагалі.

1.2 Генезис розвитку правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців

У нашій державі наразі триває значне реформування усіх важливих

суспільно-правових інститутів. Євроінтеграційні процеси, що мають місце

в Україні, являють собою рушійні важелі для демократизації й

лібералізації суспільства. Зміна законодавчої бази разом з удосконаленням

механізмів реалізації законодавчо встановлених правових норм забезпечує

поступову європеїзацію українського народу та оптимізує державно-

владний апарат.

Державна служба є одним з найважливіших елементів

функціонування будь-якої країни. Державні службовці, які складають її
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основу, забезпечують реалізацію політики держави у відповідних сферах,

що дозволяє здійснювати загальну політику України. За допомогою даного

адміністративно-правового інституту також забезпечується втілення в

життя закріплених у Конституції України найважливіших принципів й

засад, що передбачають задоволення прав, свобод і законних інтересів

кожного громадянина у нашій державі.

Зважаючи на важливість діяльності державних службовців, щодо них

встановлюється спеціальна, посилена юридична відповідальність, яка

виконує ряд функцій, які, зокрема, передбачають недопущення зловживань

наданими державою повноваженнями. Юридична відповідальність

державних службовців відіграє важливу суспільну роль й максимально

унеможливлює вчинення даними особами правопорушень під час

виконання державних завдань.

Разом з тим, важливим на даний момент є історико-теоретичний

аналіз етапів становлення і розвитку деліктоздатності даної категорії

громадян, оскільки у світлі сучасних подій, які відбуваються на теренах

України, необхідно проаналізувати, яким саме чином формувався даний

інститут. Дослідження генезису становлення й розвитку відповідальності

державних службовців є актуальним у зв’язку з активною

антикорупційною політикою держави та широкою боротьбою проти

правопорушень, що вчиняються посадовими особами державного апарату,

а тому потрібно ретельно вивчити наукові позиції щодо періодизації

еволюції окресленого суспільно-правового явища, а також надати власну,

авторську класифікацію історичних періодів й детально охарактеризувати

останню з метою прослідковування тогочасних тенденцій до правового

регулювання окресленого явища, що фактично дозволить передбачити

можливі зміни у майбутньому.

Оскільки більшість науковців пов’язують становлення юридичної

відповідальності державних службовців з безпосереднім виникненням
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інституту державної служби, варто розглянути етапи розвитку саме

державної служби.

О. В. Домбровська зазначає, що історико-правовий аналіз науково-

теоретичної думки з приводу державної служби, а також її складових

частин надає змогу виділити наступні періоди становлення й розвитку:

1) дореволюційний період (кінець ХVІІ – початок ХХ ст.);

2) радянський період (20-90-і рр. ХХ ст.);

3) період незалежності України (90-і рр. ХХ ст. – теперішній час)

[127, с. 67].

Наведена періодизація розвитку державної служби та її окремих

інститутів є дуже абстрактною і характеризується певною невизначеністю

щодо нормативно-правового регулювання як державної служби у цілому,

так й інституту юридичної відповідальності державних службовців.

Науковець згрупував еволюцію розвитку державної служби в три окремі

епохи: дореволюційний період, період СРСР та період незалежності нашої

держави. Однак слід зазначити, що будь-яке історико-правове дослідження

має характеризуватися максимальною точністю та деталізацією історичних

подій, етапів, стадій тощо. З огляду на наведену класифікацію, можна

зробити висновок, що автор просто систематизував розвиток державної

служби відповідно до певних епох державного управління на землях

України. Проте кожна з них містить відповідні історичні події, які є

важливими та значними щодо еволюції державної служби, а науковець

приділив недостатню увагу їх виділенню.

О.Ю. Оболенський, досліджуючи історію державної служби на

теренах України та пов’язуючи її із «великими державними утвореннями

українського народу», розглядає такі етапи її становлення:

1) середньовічна феодальна держава Київська Русь(ІХ-ХІІ ст.);

2) Галицько-Волинська держава (ХІІ-ХІV ст.);

3) Українська козацька республіка (середина ХVІІ-ХVІІ ст.);



42

4) Українська Народна Республіка й Українська Держава (1917-

1920 рр.) [128, с. 46].

Вищеокреслена класифікація історичних періодів є не дуже

доцільною, оскільки зазначені в ній історичні періоди охоплюють

достатньо широкі часові проміжки. Окрім того, науковець не виділяє

більш сучасні етапи в становленні та розвитку інституту державної

служби, обмежуючи історико-правовий аналіз даного явища таким

періодом як початок утворення Радянського Союзу та еволюцією

державної служби у цей час. Разом з тим, слід зазначити, що така

класифікація безпосередньо торкається й інституту юридичної

відповідальності державних службовців, оскільки виникнення державної

служби й можливості вступу на посади в органи державної та місцевої

влади неодмінно мають своїм наслідком наділення їх відповідальністю,

адже надання особі правового статусу, зокрема статусу державного

службовця, обов’язково включає у свій зміст правоздатність, дієздатність

та здатність нести юридичну відповідальність за невиконання або

неналежне виконання покладених на посадову особу обов’язків і

повноважень у сфері державно-владного управління.

Є.С. Черноног, досліджуючи історію державної служби, надає більш

широку періодизацію, яка окреслює й період сучасності. Запропонована

автором класифікація етапів еволюції державної служби виглядає

наступним чином:

1) державна служба у період княжої доби (ІХ-ХІІІ ст.);

2) державна служба у період литовсько-польської доби (ХІV-XVI

ст.);

3) державна служба в Україні у період козацько-гетьманської

доби (XVII-XVIII ст.);

4) державна служба в Україні у складі Російської імперії (XVIII-

ХХ ст.);
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5) державна служба в Україні у період 1917-1991 років, яка

включає поділ розвитку державної служби на два підперіоди:

а) 1917-1920 роки;

б) 1920-1991 роки;

6) сучасна державна служба в Україні [129, с. 76-134].

Нескладно встановити, що наведена періодизація є дуже схожою на

попередню, запропоновану О.Ю. Оболенським. Разом з тим,

запропонований генезис розвитку державної служби охоплює її сучасний

стан та містить більш конкретні історичні періоди. Автор, зокрема,

здійснює поділ достатньо широкого часового проміжку з 1917 по 1991

роки на два підперіоди, що є досить доцільним та надає змогу більш

детально проаналізувати ретроспективу становлення й розвитку державної

служби. Як і попередня, дана періодизація стосується розвитку державної

служби у цілому з кожним її суспільно-правовим інститутом, у тому числі

й інститутом юридичної відповідальності державних службовців.

Необхідно зауважити, що період сучасної незалежної України має бути

більш детально окреслений і чітко визначений відповідними часовими

періодами, оскільки з моменту становлення незалежності в нашій країні

постійно відбуваються зміни та реформи, зокрема це також стосується

юридичної відповідальності державних службовців, а тому дослідження

сучасного стану має неодмінно включати чіткі періоди нормативно-

правового регулювання відповідальності посадових осіб.

Науковці (О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін, Т.В. Мотренко,

В.А. Смолій, С.В. Кульчицький та ін.) надають більш детальну

періодизацію становлення і розвитку інституту державної служби в нашій

державі, розглядаючи її розвиток через призму еволюції державного

управління у цілому та виділяючи при цьому наступі етапи:

1) організація управління в українських землях ІІ Речі

Посполитої;
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2) державний устрій Підкарпатської Русі – Карпатської України;

3) організація управління в українських землях королівської

Румунії (1918-1940 рр.);

4) система управління окупованими територіями України (1941-

1944 рр.);

5) відродження державного управління в УРСР (1943-1945 рр.);

6) політико-адміністративна система управління у повоєнний час

(1946-1955 рр.);

7) державна влада в добу хрущовської «відлиги» (1956-1964 рр.);

8) радянська система управління на останніх етапах існування

СРСР (1965 р. – липень 1990 р.);

9) державна служба у незалежній Україні [130, с. 3-5].

Дослідники безпосередньо пов’язують розвиток державної служби, її

окремих інститутів, зокрема й інституту юридичної відповідальності, з

державним управління у цілому. Безумовно, це є досить доцільним,

оскільки фактичне утворення такого суспільно-правового явища як

«державне управління» мало своїм наслідком залучення відповідних осіб

до здійснення державно-владних повноважень та реалізації

загальнодержавних завдань. Державне управління видозмінювалося

протягом усієї історії й це, безумовно, впливало на державних службовців,

а також на стан правового регулювання їх юридичної відповідальності.

Доречним є чіткий поділ радянського періоду на відповідні історичні

етапи, протягом яких реформувалося та удосконалювалося нормативно-

правове регулювання діяльності посадових осіб державної і місцевої

влади, зокрема й їх відповідальності. Однак необхідно, на нашу думку,

було  б виділити окремий етап – з 1971 року, оскільки саме в цьому році

прийнято Кодекс законів про працю, який діє і наразі, хоча й із значними

змінами та доповненнями, та, безумовно, визначає аспекти юридичної
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відповідальності державних службовців за порушення ними дисципліни

під час здійснення своїх повноважень.

Л.С. Єрмоленко-Князєва, безпосередньо аналізуючи еволюцію

дисциплінарної відповідальності державних службовців, зазначає, що

дисциплінарна відповідальність державного службовця нерозривно

пов’язана з історією виникнення та розвитку інститутів дисциплінарної

відповідальності і державної служби й фактично окреслює наступні

історичні періоди:

1. 1720-1831 рр.

2. 1832-1916 рр.

3. 1917-1925 рр.

4. 1926-1928 рр.

5. 1929р. – нинішній час [131, с. 48-53].

Протягом зазначених періодів відбуваються важливі події у сфері

нормативно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності

державних службовців. Науковець достатньо чітко визначив конкретні

часові періоди в розвитку даного виду юридичної відповідальності

посадових осіб. Разом з тим, у своєму дослідженні автор фактично не

розглядає більш сучасний етап, оскільки його історико-правовий аналіз

завершується на 1929 році, тим самим залишаючи невизначеною подальшу

долю дисциплінарної відповідальності зазначених осіб.

О.Д. Новак проводить аналіз вітчизняного історичного досвіду

розвитку дисциплінарної відповідальності державних службовців й

виділяє такі етапи еволюції:

1) зародження державної служби в Україні (IX-XVII ст.);

2) подальше утвердження у практиці державотворення до

становлення й розвитку дисциплінарної відповідальності (кінець XVII –

початок XVIII ст.);
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3) прийняття найважливіших нормативно-правових актів, які тією

чи іншою мірою стосувалися дисциплінарної відповідальності державних

службовців (XIX ст. – початок ХХ ст.);

4) радянський період (1917-1991 рр.);

5) незалежність України [132, с. 11].

Незважаючи на те, що практично всі запропоновані історичні

періоди охоплюють значні широкі часові межі, така періодизація є

достатньо доцільною, так як вона безпосередньо стосується юридичної

відповідальності державних службовців, хоча й дисциплінарної. Разом з

тим, можна знову ж таки простежити неврахування науковцем важливості

виділення в окремий історичний період час, який охоплює 1970-ті роки,

коли приймається Кодекс законів про працю, що встановлює також

правове регулювання дисциплінарної відповідальності державних

службовців.

Н.М. Вапнярчук надає наступну періодизацію дисциплінарної

відповідальності державних службовців, яка також стосується й інших видів

юридичної відповідальності:

1. 1722-1844 рр.

2. 1845-1916 рр.

3. 1917-1991 рр.

4. 1992 – теперішній час.

Науковець зазначає, що дисциплінарна відповідальність державних

службовців нерозривно пов’язана з еволюцією державної служби. Часом її

виникнення слід вважати появу 1722 року Табеля про ранги всіх чинів

військових, статських і придворних. Укладення про покарання кримінальні та

виправні 1845 року встановлювало склади злочинів і проступків по службі,

визначало міри покарань та стягнень за них, містило характеристику

останніх, називало суб’єктів, які мали право призначати покарання, хоча й не

проводило чіткого розмежування між проступками по службі й злочинами.
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За радянської доби в Україні державний апарат став невід’ємним складником

партійного керівництва. Його діяльність спрямовувалася партійними

організаціями, а правової регламентації бракувало. Не існувало навіть

визначення поняття «державна служба» і правових підвалин її

функціонування. Відродження державної служби в Україні розпочалося після

проголошення незалежності та прийняття в 1993 році Закону України «Про

державну службу». Дисциплінарній відповідальності державних службовців

у ньому було присвячено лише одну статтю, у якій встановлено підстави

притягнення до неї і перелік заходів дисциплінарного впливу [113, с. 8-9].

Окресленій періодизації Н.М. Вапнярчук також бракує конкретики й точності

щодо визначення історичних етапів становлення та розвитку юридичної

відповідальності державних службовців, зокрема такого її виду як

дисциплінарна. Разом з тим, характеристика науковцем досліджуваного

генезису юридичної відповідальності державних службовців стосується не

лише дисциплінарної відповідальності, а й інших видів, у тому числі й

кримінальної, яка встановлювалася в Укладенні 1845 року. Автор не приділяє

уваги виділенню в якості відправної точки в розвитку юридичної

відповідальності державних службовців подію, що стосується прийняття

Кримінального кодексу УРСР, а згодом Кримінального кодексу України та

інших законодавчих актів, які безпосередньо визначали юридичну

відповідальність державних службовців.

В.О. Очаковський, розглядаючи юридичну відповідальність державних

службовців у цілому, пропонує виділяти в якості періодизації генезису

становлення і розвитку даного інституту правового регулювання державної

служби наступні етапи:

1) становлення інституту юридичної відповідальності державних

службовців, починаючи з утворення давньоруської держави, а також

розвиток інституту юридичної відповідальності державних службовців в
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період утворення і розвитку централізованої держави (до середини XVI

століття);

2) інститут юридичної відповідальності державних службовців в

періоди становлення та розвитку станово-представницької й абсолютної

монархії (аж до початку 40-х років XIX століття);

3) еволюціонування інституту юридичної відповідальності

державних службовців в дореволюційній Росії (40-ві роки XIX століття –

1917 рік);

4) радянський період розвитку інституту юридичної

відповідальності державних службовців (1917-1993 роки);

5) пострадянський період розвитку інституту юридичної

відповідальності державних службовців (з 1993 року і по теперішній час)

[133, с. 16-17].

Варто наголосити на тому, що така класифікація історичних періодів,

незважаючи на деякі недоліки, є достатньо доцільною й стосується саме

становлення та розвитку юридичної відповідальності державних

службовців у цілому, включаючи усі її види. Разом з тим, необхідно

зауважити, що даний науковець аналізував генезис розвитку

досліджуваного інституту правового регулювання державної служби в

Росії. Однак у загальному вигляді та у зв’язку з тим, що Україна достатньо

довгий час перебували в складі Росії та розвивалися у схожих напрямках,

така періодизація є прийнятною щодо правового регулювання юридичної

відповідальності в нашій державі.

Таким чином, проаналізувавши запропоновані науковцями

періодизації становлення та розвитку юридичної відповідальності

державних службовців, необхідно надати власну, авторську класифікацію

історичних періодів еволюції правового регулювання юридичної

відповідальності зазначених осіб. Отже, розвиток правового регулювання

досліджуваного явища включає в себе наступні етапи:
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1) зародження державної служби в Україні   (X ст. – середина

XVIІ ст.);

2) перші прояви законодавчого закріплення основ юридичної

відповідальності державних службовців  ( 1721-1831 рр.);

3) дореволюційний період розвитку юридичної відповідальності

державних службовців  (1832-1916 рр.);

4) юридична відповідальність державних службовців у процесі

становлення влади більшовиків  (1917-1925 рр.);

5) правове регулювання юридичної відповідальності в

Радянському Союзі  (1927-1960 рр.);

6) подальше затвердження нормативно-правової бази юридичної

відповідальності державних службовців  ( 1961-1970 рр.);

7) формування основ дисциплінарної та адміністративної

відповідальності державних службовців (1971-1983 рр.);

8) встановлення сучасного правового регулювання

адміністративної відповідальності державних службовців  ( 1984-1992 рр.);

9) період розвитку юридичної відповідальності державних

службовців у незалежній Україні  (1993-2010 рр.);

10) період до встановлення курсу на європейську інтеграцію

(2011-2014 рр.);

11) сучасний період (період європеїзації)  (2015р. – до

сьогодення).

1. Зародження державної служби в Україні (X ст. – середина

XVIІ ст.).

Як зазначають історики, ще за часів Київської Русі відбулося

первинне формування примітивного апарату службовців, які слугували

державі в особі правлячої влади. Перший досвід державної служби, як

зауважує Н.А. Максимова, мав місце на початку XI ст. Він пов’язаний із

зародженням дружини як організаційно-публічного феномену. Відомості
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про дружину в «Повісті врєменних літ» свідчать про її значну роль у

суспільстві з Х ст. і про початок переростання її верхівки в елементарний

апарат державного управління (раду) при князеві. Починаючи з XIV ст.,

значна частина українських земель потрапила під владу сусідніх держав,

тому інститут державної служби в цей період формувався під впливом їх

законодавства. Після Люблінської унії 1569 pоку українські землі в межах

єдиної Речі Посполитої стали власністю головної її частини – Польщі.

Цікаво, що всі очільники «державних служб» Речі Посполитої мали герби

та складали присягу щодо дотримання своїх обов’язків. Шляхетство

передавалося в спадок, однак існували й підстави, за яких його можна було

втратити: 1) оголошення сеймом «баніції» чи «інфамії» (позбавлення прав

шляхтича за вбивство); 2) коли шляхтич, який проживав у місті, займався

торгівлею чи шинкарством. Тобто на цьому історичному етапі уже

помітним стало формування таких ознак державної служби, як присяга,

обмеження на державній службі (заборона займатися підприємницькою

діяльністю) та ін. [134, с. 7-8]. Протягом окресленого періоду відбувається

утворення державної служби як політико-правового інституту, разом із

поступовим затвердженням механізму заборон та відповідальності

державних службовців за порушення, які вчинялися ними у процесі

виконання владних повноважень. Складання присяги державними

службовцями фактично було передумовою набуття ними правового

статусу й покладення на них обов’язків та відповідальності.

Тенденція до посилення державно-управлінського апарату

одночасно з поступовим розвитком кріпацтва тривала під час існування

Галицько-Волинської держави (1199-1340 рр.). У Литовсько-Руській

державі (згодом – у Речі Посполитій), що заступила на її місце, такі

тенденції посилювались ще більшою мірою. Литовські статути у редакціях

1529, 1566 та 1588 рр. не передбачали відповідальності за службові

злочини, натомість їх основне спрямування – охорона влади великого
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князя, а також прав і вольностей шляхетських – значною мірою сприяло

формуванню шляхетсько-бюрократичного апарату, основним джерелом

існування якого стало закріпачене селянство. Протидіючи такій

експлуатації, український народ створив власну демократичну козацьку

республіку – Запорізьку Січ. Право Запорізької Січі, хоч і мало в

основному звичаєвий характер, все ж також було відображенням

демократичних та самоврядних традицій українського народу. Так,

козацька старшина, насамперед кошовий отаман, обиралась на військовій

раді, яка також мала можливість зміщення відповідних посадових осіб за

порушення козацьких звичаїв та прав. Влада старшин, у тому числі й

кошового отамана, таким чином, була обмежена військовою радою.

Демократичні засади козацького управління були розповсюджені на всю

територію Лівобережної України – Гетьманщини – після визвольної війни

під керівництвом Богдана Хмельницького (1648-1654 рр.) [135, с. 254].

Державне утворення, яке отримало назву «Запорізька Січ», запровадило

власні правові норми, які базувались на звичаях, традиціях та

правосвідомості людей. Упродовж даного періоду здійснюється

самоврядне впорядкування питання юридичної відповідальності

державних службовців, яке регулювалося неписаними законами козацтва.

Отже, протягом даного періоду часу здійснюється зародження

інституту державної служби в цілому, а також такого її підінституту як

«юридична відповідальність», що передбачало створення перших

механізмів стримувань і заборон у діяльності державних службовців,

порушення яких тягнуло за собою застосування державного примусу.

Окрім того, необхідно зазначити, що козацька доба характеризувалась

самоврядною діяльністю українського народу, яка також включала в себе

встановлення юридичної відповідальності для посадових осіб фактично на

основі звичаїв та традицій, які існували в Запорізькій Січі.
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2. Перші прояви законодавчого закріплення основ юридичної

відповідальності державних службовців (1720-1831 рр.).

Л.Є. Шепелєв вказує, що перше формально-юридичне розділення

служби на три види здійснено в Законі від 24 січня 1722 року під назвою

«Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, которые в

каком классе чины», який розділив всіх чиновників на військових,

цивільних і придворних. Крім того, Петро І затвердив Генеральний

регламент 1720 року, в якому було викладено перелік службових

правопорушень, за які чиновники притягувались до дисциплінарної

відповідальності. До них було віднесено наступні: крадіжка службових

документів, включення в доповіді неправдивих відомостей про стан справ,

внесення в інтересах тих, чи інших осіб «виправлень» в офіційні

протоколи, несанкціоноване поширення інформації про прийняті

адміністративними органами рішення. Науковець зазначає, що вже у той

час було здійснено перші спроби оформлення складів дисциплінарних

проступків державних службовців [136, с. 48]. З наведених положень

зрозуміло, що у цей період здійснюються значні зрушення в бік

нормативно-правового закріплення юридичної відповідальності державних

службовців. Перші нормативно-правові акти, які врегульовували суспільні

правовідносини у сфері державної служби, також встановлювали підстави

притягнення до юридичної відповідальності, зокрема затверджувалися

склади правопорушень, які вчиняються державними службовцями.

Згодом Катерина II в «Уставі благочинення» від 08 квітня 1782 року

також визначила ряд складів правопорушень, які були пов’язані з

державною службою. Це, зокрема, зловживання посадою, втрата посади,

невиконання обов’язків. Ознаки даних правопорушень фактично

визначали їх в якості дисциплінарних, проте за них встановлювалась саме

кримінальна відповідальність, що дозволяє говорити про те, що вони були

службовими злочинами [137, с. 246]. Даний період характеризується
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посиленням нормативно-правового врегулювання питання юридичної

відповідальності державних службовців. Встановлення кримінальної

відповідальності за злочини, які вчинялися у процесі проходження

державної служби, значно підвищило дисципліну серед державних

службовців.

Як зазначає Ю.С. Шемшученко, в інструкції міністру при гетьмані

Семенові Наришкіну з Колегії чужоземних справ 1732 року весь перший

пункт був присвячений справам суду. Відповідно до цієї інструкції

Наришкін був зобов’язаний наглядати за «суддями генеральними

великоросійськими», щоб вони судили по правді, без зволікання, не брали

хабарів і були в цьому за приклад для суддів українського походження.

Коли Наришкін виявляв, що судді українського походження вирішують

справи не по правді, а кривдять тих, хто позивається, він мусив це довести

до відома гетьмана, а сам винести таким суддям догану [138, с. 157]. Таким

чином, можна констатувати, що в даний період відбувається поступова

диференціація у нормативно-правовому регулюванні діяльності державних

службовців, зокрема щодо питань їх юридичної відповідальності.

Встановлення механізму притягнення до відповідальності суддів є

свідченням того, що необхідно було на той час врегульовувати діяльність

державних службовців у сфері судочинства з метою належного й

справедливого його здійснення.

Основним документом, який складав правову основу діяльності

державних службовців до 1832 року, був «Устав о службе по определению

от Правительства». Відповідно до вказаного Уставу у державному

службовцеві цінувалось відповідальне відношення до обов’язків, здатність

своєчасно і точно виконувати службові доручення. У зв’язку з цим лінощі

й неналежне ставлення до обов’язків тягли за собою найжорстокіше

покарання [139, с. 123-128]. Тобто вже на той момент існував комплексний

спеціалізований нормативно-правовий акт, який регламентував усі основні
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аспекти діяльності державних службовців, а також визначав юридичну

відповідальність за невиконання або неналежне виконання ними своєї

службової діяльності.

Таким чином, проаналізований історичний період еволюції

юридичної відповідальності державних службовців характеризується

такими особливостями, як визначення достатньо чітких складів службових

правопорушень й встановлення за них дисциплінарної, а також

кримінальної відповідальності. Існування єдиного спеціалізованого

нормативно-правового акта у сфері державної служби дозволило

систематизувати правове регулювання даної галузі, зокрема й у контексті

юридичної відповідальності. Окрім того, відбувається поступова

диференціація в правовому регулюванні юридичної відповідальності

окремих категорій державних службовців, наприклад, суддів.

3. Дореволюційний період розвитку юридичної

відповідальності державних службовців (1832-1916 рр.).

1832 року «Устав о службе по определению от Правительства»

був включений у документ, який систематизував законодавство про

службу, а саме у «Свод уставов о службе гражданской» [140, с. 124].

Великий за об’ємом, він містив у собі значний за змістом нормативно-

правовий акт, який регламентував діяльність чиновників. Останнім були

встановлені вимоги до ділових якостей службовця, його права, обов’язки і

відповідальність. Також він передбачав покарання у вигляді доган та

суворих доган [131, с. 49]. Зазначене свідчить про те, що на початку даного

історичного періоду було здійснено вагомий внесок у нормативно-правову

регламентацію функціонування державної служби. Зокрема затвердження

Зводу статутів про державну службу, який по суті являв собою

кодифікований нормативно-правовий акт у цій сфері, дозволило здійснити

подальшу систематизацію правового регулювання усіх аспектів державної

служби, в тому числі й юридичної відповідальності державних службовців,
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яка з того моменту набуває певних рис сучасної деліктоздатності даних

осіб.

Стосовно дисциплінарної процедури, то вона також

регламентувалася Статутом про службу цивільну 1832 року. Правом

накладення дисциплінарних стягнень наділялися безпосередні начальники

та керівники, від яких залежало призначення чиновника на державну

службу. Стягнення не могло бути накладено без попередньої вимоги від

службовця пояснення. Також закріплювалася умова звільнення – керівник

може застосовувати його тільки «з важливої вини». У той же час,

законодавство фактично не давало можливості судового оскарження

дисциплінарних стягнень, оскільки подача справи до суду здійснювалася

тільки за ініціативою начальника, що породжувало інститут

«адміністративної гарантії», згідно з яким для передання справи до суду

була необхідна згода керівництва [134, с. 12-13]. Уже на той момент було

достатньо чітко врегульовано механізм притягнення державних

службовців до юридичної відповідальності, зокрема дисциплінарної.

Важливим є той факт, що притягнення до відповідальності посадових осіб

здійснювалося безпосередньо особою, яка призначала державних

службовців. Це є яскравим проявом принципу субординації державної

служби.

Основним нормативно-правовим актом у питанні юридичної

відповідальності державних службовців стало Уложення про покарання

кримінальні та дисциплінарні 1848 року, яке містило норми як

кримінальної, так і дисциплінарної відповідальності державних

службовців. Уперше було чітко визначено й надано широкий перелік

дисциплінарних проступків, які разом із злочинами закріплювалися в

окремому розділі Уложення «Про злочини та проступки по службі

державній». Характерною особливістю Уложення 1848 року є відсутність

загального поняття дисциплінарного проступку і, водночас, занадто велика
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кількість його складів. Про масштаби такої деталізації можна зробити

висновки із назв глав цього розділу: 1) «Про невиконання указів, приписів

й законних вимог по службі»; 2) «Про перевищення влади та протизаконну

бездіяльність»; 3) «Хабарництво»; 4) «Про порушення встановлених

правил служби»; 5) «Про злочини і проступки у відносинах між

керівниками та підлеглими» тощо. В Уложенні 1848 року подальшого

розвитку набуває правове регулювання дисциплінарної відповідальності

керівників державних органів і установ як спеціальних суб’єктів такої

відповідальності. Останні могли бути притягнені до дисциплінарної

відповідальності за наступні проступки: 1) примус підлеглого виконувати

дії, що не належать до його службових обов’язків; 2) затримання без

законної причини винагороди за службу; 3) образу підлеглого; 4) слабкий

нагляд за підлеглими, що призвів до розладу служби; 5) приховування

злочину чи проступку підлеглих та ін. [134, с. 11]. Вищезазначене дозволяє

стверджувати, що вказане Уложення являло собою певний кодифікований

акт, який містив у собі правові норми, що визначали правопорушення

дисциплінарного та кримінального характеру. Окремо слід наголосити на

тому, що Уложення про покарання кримінальні та дисциплінарні містило в

собі окрему складову частину, яка визначала виключно кримінальні та

дисциплінарні правопорушення на державній службі. Це означало, що

питання юридичної відповідальності державних службовців вже на той

момент набувало широкого значення й важливості.

Зважаючи на вищесказане та підсумовуючи окреслений період,

необхідно вказати на те, що упродовж 1832-1916 років здійснювалась

поступова систематизація та конкретизація правових норм, які стосувалися

юридичної відповідальності державних службовців. Важливими

здобутками у правовому регулюванні юридичної відповідальності

державних службовців стало закріплення більш сучасних форм

дисциплінарних стягнень, зокрема догани, суворої догани та навіть
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звільнення державного службовця. Окрім того, в комплексному

нормативно-правовому акті, який врегульовував загальні питання

притягнення до юридичної відповідальності за дисциплінарні та

кримінальні правопорушення, було виділено окремий розділ, що

регламентував питання притягнення до юридичної відповідальності

виключно державних службовців.

4. Юридична відповідальність державних службовців у

процесі становлення влади більшовиків (1917-1925 рр.).

Як зазначає С.Є. Дідик, суттєві зміни в розвиток державної служби,

зокрема і дисциплінарної відповідальності, внесли Жовтневі події 1917

року, які стали поворотною віхою в розвитку системи органів державної

влади, що виникли після падіння монархії в Росії. Декретом Ради народних

комісарів радянської Росії від 12 листопада 1917 року були скасовані

посади і чини і прийняті «Временные правила о службе в государственных

учреждениях и предприятиях». Вони містили в собі окремі елементи

Уставу про цивільну службу дорадянської Росії. Однак за ступенем

опрацювання питань організації державної служби вони не змогли

зрівнятись із старим Уставом. Вказані Правила не встановлювали прав і

обов’язків службовців, не містили правил стосовно проходження служби,

не передбачали систему відповідальності персоналу [141; 142, с. 287]. У

процесі становлення нової влади законодавча діяльність здійснювалась не

достатньо ефективно й, зокрема. питання щодо врегулювання

відповідальності державних службовців було залишено поза увагою в

новому нормативно-правовому акті. У зв’язку з революційними подіями,

що мали місце на той момент, необхідно було вирішувати коло інших

питань, а тому правове регулювання державної служби й питання

юридичної відповідальності державних службовців не були пріоритетними

для новоствореної влади пролетаріату.
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Разом з тим, продовжуючи свій аналіз, С.Є. Дідик вказує, що згодом

було прийнято перший вітчизняний кодифікований кримінально-правовий

акт, яким став Кримінальний кодекс УСРР 1922 року [143]. Ст. 111 глави

«Посадові злочини» регламентувала відповідальність за постановлення

суддями з корисливих чи інших особистих мотивів неправосудного

вироку. Покарання за даний злочин передбачалось у формі позбавлення

волі на строк не менше трьох років, а за обставин, що обтяжують злочин, –

вищої міри покарання. Окремої норми щодо відповідальності суддів за

хабарництво у цьому Кодексі не було. Відповідальність суддів за

хабарництво наставала на загальних підставах, вона була аналогічною

відповідальності службових осіб за вчинення такого злочину [142, с. 287].

Вагомою подією окресленого періоду стало прийняття Кримінального

кодексу, який визначав кримінальну відповідальність за злочини у сфері

службової діяльності, зокрема таких державних службовців як судді.

Затвердження кодифікованого акта кримінального законодавства сприяло

формуванню більш сучасного правового регулювання кримінальної

відповідальності державних службовців.

Враховуючи наведені положення, слід констатувати, що

післяреволюційний період характеризувався помітним погіршенням

нормативно-правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців, зокрема дисциплінарної, яка визначалась

Тимчасовими правилами про службу в державних установах та

підприємствах. Однак прийняття Кримінального кодексу УСРР мало своїм

наслідком формування інституту кримінальної відповідальності державних

службовців, який був систематизований в окремому розділі даного

нормативно-правового акта.

5. Правове регулювання юридичної відповідальності в

Радянському Союзі (1927-1960 рр.).
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Д.О. Новак констатує, що 01 січня 1927 року набрав чинності новий

Кримінальний кодекс УСРР. Його норми стосовно відповідальності за

хабарництво мало чим відрізнялися від Кримінального кодексу УСРР 1922

року [144; 134, с. 14]. Прийняття нового кодифікованого акта

кримінального законодавства фактично не вплинуло на правове

регулювання юридичної відповідальності державних службовців.

Протягом періоду становлення Радянського Союзу нормотворча діяльність

була недостатньо якісною та ефективною, зокрема у контексті

врегулювання юридичної відповідальності державних службовців.

Наступний етап розпочався з прийняттям 13.10.1929 постанови ЦВК

і РНК СРСР «Про основи дисциплінарного законодавства Союзу РСР і

союзних республік». Цей документ роз’яснював, що дисциплінарна

відповідальність здійснюється або в порядку підлеглості, або відповідно до

правил внутрішнього трудового розпорядку [134, с. 14-15]. У цьому

документі зазначалося, що для окремих видів службовців і для окремих

видів дисциплінарних проступків можливий відхід від встановлених

правил, аж до застосування інших дисциплінарних стягнень, не

передбачених постановою 1929 року. Як стверджує Д.О. Новак, якщо

розглядати цей нормативний акт із сучасних позицій, можна помітити, що

в ньому встановлювалася дисциплінарна відповідальність як службовців

державних органів, так і працівників державних підприємств, установ та

організацій. Тобто фактично у ньому були об’єднані норми

адміністративного і трудового права, що в цілому характерно для

правового регулювання державної служби в радянський період. Правовим

документом, у якому конкретизуються та доповнюються норми вказаної

постанови, стала постанова ВЦВК 1932 року «Про затвердження

положення про дисциплінарну відповідальність у порядку підлеглості».

Підставою дисциплінарної відповідальності держслужбовця в ній

визначено «службові недоліки і проступки, зокрема порушення трудової
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дисципліни, не переслідувані кримінальним законом». Установлювалася

дисциплінарна відповідальність також за проступки, які хоч і не були

порушенням обов’язків й трудової дисципліни, але були несумісні з

призначенням посадових осіб цих категорій та характером виконуваних

ними службових обов’язків. Зазначеним документом були встановлені такі

дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, переведення на нижчу

посаду на строк до 1 року, звільнення з посади. У ньому визначалися й

питання дисциплінарного провадження, а саме: дисциплінарне стягнення

могло бути накладене особою або органом, від яких залежало призначення

на посаду, або особами та органами, вищими по лінії підлеглості.

З’являються також конкретні строки притягнення службовця до

дисциплінарної відповідальності: 1 місяць з дня виявлення проступку та 6

місяців з дня вчинення такого проступку [134, с. 14-15]. Отже, з початку

1930-х років відбувається активна діяльність у сфері впорядкування

нормативно-правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців. Прийняті постанови визначали чіткий механізм

притягнення до дисциплінарної відповідальності радянських посадових

осіб, вказуючи на склади правопорушень та визначаючи додаткові

можливі порушення з боку державних службовців, за які вони несли б

відповідальність. Зазначене можна трактувати як прецедентне

врегулювання питання дисциплінарної відповідальності державних

службовців, яке передбачало можливість притягнення до відповідальності

без фактично закріплених порушень повноважень, обов’язків та функцій

цими особами, а лише на основі вчинення дій, що не відповідають

традиціям та канонам державної служби.

Як наголошує П.П. Музиченко, в умовах воєнного часу велике

значення мала дисципліна. Поряд із заохоченням добросовісних

працівників зростало застосування примусових заходів до порушників

трудової та службової дисципліни. За ряд порушень дисципліни поряд з
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дисциплінарною відповідальністю застосовувалась кримінальна [145, с.

189]. Очевидним є той факт, що у воєнний період принципового значення

набувало більш жорстке врегулювання як дисциплінарної

відповідальності, так й відповідальності кримінальної, оскільки необхідно

було якісно та ефективно упорядковувати поведінку посадових осіб.

Щодо правового регулювання таких державних службовців як судді,

то С.Є Дідик вказує на те, що в 1956 році на ХХ з’їзді Комуністичної партії

Радянського Союзу були викриті й піддані осуду факти порушення

законності та неправосуддя, що мали місце в попередні роки. Це зумовило

необхідність законодавчих новацій у вигляді включення в кримінальні

кодекси особливої глави «Злочини проти правосуддя», чим було

продемонстровано зростання значення правосуддя в суспільстві та якісно

новий, диференційований підхід до його охорони від злочинних посягань.

Прийнятий у 1960 року Кримінальний кодекс УРСР уперше за ознакою

родового об’єкта об’єднав злочини проти правосуддя в самостійну

однойменну главу. Незважаючи не це, відповідальність за одержання

хабара суддею передбачалась у главі VІІ «Посадові злочини», вона була

аналогічною відповідальності інших посадових осіб [142, с. 287]. Після

Другої світової війни питання врегулювання юридичної відповідальності

посадових осіб набувало нового значення. Зокрема у сфері судової влади

до державних службовців застосовувалися принципово нові форми

кримінальної відповідальності, які містилися в Кримінальному кодексі

УРСР 1960 року. Окрім того, питання кримінальної відповідальності за

службові злочини також регламентувалося декількома розділами

вищезазначеного нормативно-правового акта.

Підбиваючи підсумки аналізу правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців у досліджуваний період,

необхідно зазначити, що особливостями останнього була певна

невирішеність питання дисциплінарної відповідальності державних
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службовців на початку даного історичного етапу, а згодом ефективне

впровадження чітких механізмів притягнення до даного виду

відповідальності державних службовців, які містилися у відповідних

постановах. Воєнний період вимагав відповідних імперативних заходів за

вчинення правопорушень, а тому дисциплінарні правопорушення були на

межі кримінальної відповідальності. Прийняття нового Кримінального

кодексу УРСР мало своїм наслідком активне поступове врегулювання

аспектів юридичної відповідальності державних службовців.

6. Подальше затвердження нормативно-правової бази

юридичної відповідальності державних службовців (1961-1970 рр.).

В.Є. Боднар вказує, що в 50-60-ті роки ХХ ст. актуалізувалося

питання щодо визначення кримінальної відповідальності державних

службовців. У теорії кримінального права все більш наполегливо почали

лунати голоси про те, що не всі службовці можуть бути суб’єктами

посадових злочинів, оскільки поняття «службовець» ширше за поняття

«посадова особа». Багато що з цих суджень увійшло до Кримінального

кодексу УРСР, прийнятого 28 грудня 1960 року та введеного в дію 01

квітня 1961 року. Глава VІІ його Особливої частини «Службові злочини»

включала в себе дев’ять статей, які містили визначення ознак службового

злочину і службової особи, зловживання владою або службовим

становищем, перевищення влади або службових повноважень, недбалості,

одержання хабара, посередництва в хабарництві, дачі хабара, провокації

хабара та службового підлогу [146, с. 12]. Протягом даного періоду

вводиться в дію Кримінальний кодекс УРСР та здійснюється перегляд

суб’єктного складу службових злочинів. Набуття юридичної сили даним

нормативно-правовим актом мало своїм наслідком введення в дію

механізму притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців.
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Окрім того, 1962 року було затверджено Типові правила

внутрішнього трудового розпорядку для працівників та службовців

державних, кооперативних і громадських підприємств та установ. Даний

нормативно-правовий акт у якості підстави для застосування

дисциплінарного стягнення встановлював порушення трудової

дисципліни, не надаючи визначення поняття «дисциплінарний проступок».

До складів таких дисциплінарних проступків належали: прогул,

відсутність на робочому місці без поважної причини більше трьох годин

протягом робочого дня, поява на робочому місці в нетверезому стані тощо

[147, с. 77]. Таким чином, у даний період здійснюється формування

нормативно-правової бази дисциплінарної відповідальності державних

службовців. Прийняті Типові правила встановили нові дисциплінарні

правопорушення, серед яких слід наголосити на такому, як відсутність на

робочому місці без поважної причини більше трьох годин протягом

робочого дня. Даний дисциплінарний проступок визначався як особливий

й передбачав підвищення ефективності службової діяльності в органах

державної і місцевої влади.

Отже, цей історичний період у становленні та розвитку правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців

характеризується тим, що було остаточно введено в дію Кримінальний

кодекс, який містив достатньо широкий перелік статей, що передбачали

кримінальну відповідальність даних осіб. Також слід додати, що упродовж

окресленого періоду здійснюється удосконалення дисциплінарного

законодавства, зокрема було прийнято новий нормативно-правовий акт,

який регламентував дисциплінарну відповідальність державних

службовців.

7. Формування основ дисциплінарної та адміністративної

відповідальності державних службовців (1971-1983 рр.).
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Важливим етапом даного періоду стало прийняття Основ

законодавства СРСР і союзних республік про працю, затверджених

Законом СРСР від 01.07.1970, та Кодексу законів про працю УРСР

10.12.1971, у ст. 147 якого закріплені види заходів стягнення  за

порушення трудової дисципліни (догана, звільнення) та визначено органи,

правомочні їх застосовувати, строки та порядок накладення. Поряд із

відповідальністю за Кодексом законів про працю УРСР та Правилами

внутрішнього трудового розпорядку, значна частина службовців несла

дисциплінарну відповідальність згідно із дисциплінарними статутами та

положеннями, які конкретніше уточнювали поняття дисциплінарного

проступку, види дисциплінарних стягнень для різних видів службовців, що

не згадувалися в Основах законодавства про працю (наприклад,

позбавлення звання особи командного складу з вилученням диплома) [134,

с. 15]. Прийнятий Кодекс законів про працю також встановлював

дисциплінарні стягнення, які застосовувалися й до державних службовців,

доповнюючи таким чином правове регулювання дисциплінарної

відповідальності посадових осіб.

13 жовтня 1980 pоку вперше в історії радянського права були

прийняті Основи законодавства СРСР і союзних республік про адміні-

стративні правопорушення, які стали базою для кодифікації всього

законодавства про адміністративну відповідальність. У них були

сформульовані положення про адміністративну відповідальність,

визначено коло органів і осіб, уповноважених накладати адміністративні

стягнення, порядок розгляду і вирішення адміністративних справ. Уперше

в радянському законодавстві давалося визначення адміністративного

правопорушення (проступку), яким визнавалась протиправна, винна

(навмисна або необережна) дія (бездіяльність) [148]. Цей нормативно-

правовий акт став фундаментом для подальшого затвердження

адміністративної відповідальності державних службовців, встановлюючи
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адміністративні правопорушення у сфері державної служби, порядок

притягнення до них й безпосередньо види стягнень, які застосовувалися до

державних службовців.

Підводячи підсумки даного періоду, необхідно зазначити, що

протягом 70-80-х років минулого століття відбувається становлення

правового регулювання адміністративної відповідальності посадових осіб.

Важливим стало також прийняття 1971 року Кодексу законів про працю

УРСР, який діє і дотепер і визначає види дисциплінарних стягнень, які

безпосередньо застосовувались до державних службовців і застосовуються

й наразі у разі вчинення ними порушень службово-трудової дисципліни.

8. Встановлення сучасного правового регулювання

адміністративної відповідальності державних службовців (1984-1992

рр.).

Як зазначає В.К. Колпаков, нормативне розуміння адміністративного

проступку надає Кодекс України про адміністративні правопорушення,

який був прийнятий 1984 року. Саме він закріплює у своїх статтях його

поняття (ст. 9), визначає критерії, за якими розмежовуються вчинення

адміністративного правопорушення умисно (ст. 10) і вчинення

адміністративного правопорушення з необережності (ст. 11), описує

діяння, які визнаються адміністративними проступками (статті 41-212)

[149, с. 21]. Прийняттям вищезазначеного нормативно-правового акта було

започатковане сучасне правове регулювання адміністративної

відповідальності, зокрема й щодо державних службовців з приводу

порушення ними порядку здійснення наданих державою повноважень та

функцій.

Зазначений нормативно-правовий акт містив цілий розділ,

присвячений адміністративним правопорушенням, які стосувалися

здійснення державними службовцями державно-владних повноважень.

Цей розділ, який отримав назву «Адміністративні правопорушення, що
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посягають на встановлений порядок управління», встановлював

адміністративну відповідальність за неправомірне використання

державного майна, невиконання законних вимог органів державної влади

тощо [150]. Відповідні адміністративні правопорушення мали своїм

наслідком настання негативних наслідків примусового характеру у вигляді

штрафів, які диференціювалися в кожному окремому адміністративному

правопорушенні щодо державних службовців. Варто наголосити на тому,

що цей кодифікований акт адміністративного законодавства до цього часу

є чинним, а отже, окреслений період можна вважати періодом початку

сучасного нормативно-правового регулювання адміністративної

відповідальності державних службовців.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що прийняття Кодексу України

про адміністративні правопорушення стало важливим у контексті

затвердження та подальшого розвитку адміністративної відповідальності

державних службовців. Цей нормативно-правовий акт визначив конкретні

адміністративні правопорушення, які вчиняються посадовими особами, а

також закріпив адміністративні стягнення, зокрема штраф, який за

відповідні адміністративні правопорушення відрізнявся у застосуванні до

звичайних громадян та державних службовців.

9. Період розвитку юридичної відповідальності державних

службовців у незалежній Україні (1993-2010 рр.).

Значним кроком у розвитку юридичної відповідальності державних

службовців, зокрема й дисциплінарної, стало прийняття 1993 року

профільного Закону України «Про державну службу». До цього моменту

питання врегулювання правовідносин з приводу притягнення до

дисциплінарної відповідальності здійснювалося Кодексом законів про

працю України, який не враховував специфіку правового статусу даних

осіб. Закон України «Про державну службу» встановлював особливості

застосування примусових заходів дисциплінарного характеру до
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державних службовців. Окрім того, було прийнято ряд нормативно-

правових актів, що визначали особливості дисциплінарної

відповідальності окремих категорій державних службовців

(Дисциплінарний статут прокуратури України в 1991 році, Статут про

дисципліну працівників зв’язку, Дисциплінарний статут Збройних Сил

України у 1999 році, а також Порядок проведення службового

розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій

держави або органів місцевого самоврядування у 2000 році) [151, с. 180].

Після проголошення незалежності в нашій державі розпочалися активні

реформаційні процеси, які полягали у встановленні якісно нового

правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців. Прийнятий комплексний нормативно-правовий акт, а саме

Закон України «Про державну службу», врегульовував найважливіші

аспекти службової діяльності у цілому, а також юридичної

відповідальності державних службовців, зокрема дисциплінарної.

Окрім того, питання кримінальної відповідальності державних осіб,

зокрема суддів, як зазначає С.Є. Дідик, почали врегульовуватись новим

Кримінальним кодексом України, що набрав чинності 01 вересня 2001

року. Український законодавець у цьому Кримінальному кодексі окремих

норм щодо одержання хабара суддею не виділяв, відповідно й покарання

судді за таке діяння передбачалося аналогічне покаранню за одержання

хабара службовою особою, яка посідає відповідальне або особливо

відповідальне становище. Зокрема відповідальність суддів за одержання

хабара, які займають відповідальне становище, повинна наставати за ч. 3

ст. 368 «Одержання хабара», що передбачає покарання у вигляді

позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох

років та з конфіскацією майна. Відповідальність суддів, які займають

особливо відповідальне становище, за одержання хабара повинна
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наставати за ч. 4 цієї статті. Покарання таких осіб за одержання хабара

передбачене у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до

дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією

майна [142, с. 287]. Таким чином, правове регулювання кримінальної

відповідальності державних службовців також вийшло на новий рівень, що

стало можливим завдяки прийняттю сучасного Кримінального кодексу

України, де прописані різні склади кримінальних злочинів у сфері

службової діяльності.

1996 року була затверджена Конституція України, що передбачила

фактичне встановлення конституційно-правової відповідальності

державних службовців.

На думку О.В. Опанасенко та Я.В. Ковтонюка, конституційно-

правова відповідальність – це особливий вид юридичної відповідальності,

що має складний політико-правовий характер, настає за вчинення

конституційно-правового делікту та знаходить свій вияв у передбачених

конституційно-правовими нормами особливих несприятливих наслідках

для суб’єкта конституційного правопорушення. Однак конституційно-

правова відповідальність державних службовців настає не лише за

порушення норм Конституції України, але й інших законів [152, с. 12-13].

З огляду на це, для державних службовців встановлюється новий вид

юридичної відповідальності – конституційної – у зв’язку з прийняттям

Основного Закону України. Завдяки такій події також відбулося фактичне

посилення усіх інших видів юридичної відповідальності державних

службовців, оскільки Конституція України регламентувала найважливіші

принципи й основоположні засади та керівні ідеї.

Отже, досліджений період характеризується прийняттям єдиного

комплексного нормативно-правового акта, який упорядковував діяльність

державних службовців і, зокрема, встановлював аспекти дисциплінарної
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відповідальності, відмежовуючи її від дисциплінарної відповідальності,

передбаченої трудовим законодавством. Прийнятий Кримінальний кодекс

України також визначив конкретні службові злочини й спеціальні

кримінальні покарання, наприклад, позбавлення права обіймати посади.

Важливою подією даного періоду також стало прийняття Основного

Закону України, який передбачав конституційно-правову відповідальність

державних службовців та визначав основоположні принципи.

10. Період до встановлення курсу на європейську інтеграцію

(2011- 2014 рр.).

2011 року було прийнято важливий нормативно-правовий акт, який

врегульовував питання юридичної відповідальності державних службовців

за корупційні діяння. Зокрема, як зазначає М.І. Карпенко, законодавець у

ч. 1 ст. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від

07 квітня 2011 року № 3206-VI закріпив такі обов’язкові ознаки корупції:

корупційне діяння, його предмет, суб’єкт вчинення такого діяння, форма

вини та мета його вчинення. При цьому до корупційних діянь віднесено

наступні:

 використання службових повноважень та пов’язаних із цим

можливостей;

 прийняття обіцянки/пропозиції неправомірної вигоди;

 обіцяння, пропонування чи надання неправомірної вигоди;

 одержання неправомірної вигоди, в тому числі й хабара [153;

154, с. 58].

Даний нормативно-правовий акт деталізував юридичну

відповідальність державних службовців саме за корупційні

правопорушення. З метою боротьби з корупційними проявами у

структурах державного апарату, які мали тенденцію до збільшення,

законодавець чітко окреслив аспекти, які врегульовують та конкретизують
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юридичну відповідальність за порушення корупційного характеру. Це є

важливим моментом, який характеризував загальнодержавну

спрямованість на боротьбу з даним негативним соціальним явищем.

Д.С. Тихонова також вказує на те, що загальні положення юридичної

відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері надання

адміністративних послуг визначені у ст. 19 Закону України «Про

адміністративні послуги» від 06.09.2012. Згідно з ч. 1 ст. 19 цього Закону

посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати

адміністративні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну,

адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом,

за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних

послуг [155, с. 378]. Введення адміністративної реформи в дію мало своїм

наслідком прийняття такого законодавчого акта як Закон України «Про

адміністративні послуги», який регламентував діяльність державних

службовців у конкретно визначеній сфері – сфері публічних послуг. Цей

нормативно-правовий акт також закріплював положення, що чітко

окреслювало коло видів юридичної відповідальності, до яких

притягуються державні службовці відповідної сфери діяльності.

2014 року було прийнято новий нормативно-правовий акт, який

врегульовував питання юридичної відповідальності за корупційні

правопорушення, – Закон України «Про запобігання корупції». Відповідно

до ст. 16 Закону України «Про державну службу» 1993 року на державних

службовців поширювалися вимоги та обмеження, передбачені Законом

України від 14 жовтня 2014 року «Про запобігання корупції». Спеціальні

обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на

виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції і

перелічені в розділі IV «Запобігання корупційним та пов’язаним з

корупцією правопорушенням» відповідного Закону. До них відносяться:

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого
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становища; обмеження щодо одержання подарунків; запобігання

одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними;

обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

обмеження спільної роботи близьких осіб [156; 157; 158, с. 1]. Цей

нормативно-правовий акт визначив нові фундаментальні основи для

протидії корупційним правопорушенням серед державних службовців.

Зокрема цим Законом встановлюється механізм визначення корупційного

правопорушення та притягнення до відповідальності за його вчинення

державних службовців. Закріплено основи щодо спеціальної конфіскації за

корупційні правопорушення як фактичне стягнення за дані

правопорушення

Отже, проаналізувавши даний історичний період, можна сказати, що

протягом нього у цілому посилюється юридична відповідальність

державних службовців й відбувається конкретизація, деталізація та

доповнення положень, що стосуються окремих груп правопорушень, які

вчиняються посадовими особами, зокрема корупційних діянь. Також

важливо відзначити, що в цей період здійснюється диференціація

правового регулювання окремих видів державної служби, що передбачає

встановлення чітких положень, які окреслюють конкретні види юридичної

відповідальності, до якої притягаються відповідні посадовці.

11. Сучасний період (період європеїзації) (2015 р. – до

сьогодення).

Проведення адміністративної реформи, невід’ємним складником якої

є вдосконалення механізму відповідальності державних службовців,

передбачає необхідність удосконалення нормативних засад дисциплінарної

відповідальності. Так, новим Законом України «Про державну службу» від

30.03.2015 [159] вдосконалено правове регламентування інституту

відповідальності державних службовців: визначено види дисциплінарних

проступків, дещо розширено перелік дисциплінарних стягнень, визначено



72

порядок і суб’єктів застосування дисциплінарних стягнень до державних

службовців тощо [159; 160, с. 139]. У зазначеному Законі чітко окреслені

засади матеріальної відповідальності державних службовців, види

дисциплінарних стягнень, які застосовуються лише до державних

службовців, що виключає можливість накладення дисциплінарних

стягнень, передбачених трудовим законодавством.

Як зазначає Л.В. Тесля, на даний момент, у зв’язку з активною

антикорупційною політикою, приймаються такі законодавчі акти, які

врегульовують питання юридичної відповідальності державних

службовців. Мова йде про Закон України «Про засади державної

антикорупційної політики в Україні» (Антикорупційна стратегія) на 2014-

2017 роки», Закон України «Про Національне антикорупційне бюро

України», а також ряд нормативно-правових актів, якими внесено зміни до

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального

кодексу України [161; 162; 163, с. 115]. Дані нормативно-правові акти

встановили новий порядок притягнення державних службовців до

юридичної відповідальності за корупційні правопорушення. Внесені зміни

до кримінального та кримінально-процесуального законодавства, що

конкретизували й удосконалили спеціальну конфіскацію як засіб

повернення незаконно отриманих коштів державними службовцями у

зв’язку із вчиненим корупційним правопорушенням та повернення їх в

дохід держави.

Отже, здійснення активної політики у сфері запобігання та протидії

корупційним правопорушенням серед державних службовців дозволяє

акцентувати увагу саме на юридичній відповідальності за дану групу

правопорушень. Прийняття нового Закону України «Про державну

службу» стало значною подією сучасного періоду, оскільки в ньому

визначаються чіткі аспекти притягнення до юридичної відповідальності

державних службовців. Окрім того, внесені зміни до інших нормативно-
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правових актів посилили юридичну відповідальність посадових осіб,

зокрема й кримінальну, й передбачили застосування такого додаткового

механізму державного примусу як спеціальна конфіскація з визначенням

більш конкретного порядку її проведення.

1.3 Поняття, сутність та ознаки юридичної відповідальності

державних службовців

В Україні згідно з положенням Конституції влада належить народу.

Однак, не дивлячись на це, державно-владні функції здійснюються

уповноваженими на те особами – державними службовцями, які володіють

спеціальним правовим статусом, що значно відрізняється від загального

правового статусу громадянина. Завдяки якісному кадровому персоналу

державної служби України можливою є реалізація загальнонаціональної

політики, а також державної політики в кожній окремій галузі.

Як відомо, правовий статус будь-якої особи – фізичної, юридичної

або посадової – складається із правоздатності, дієздатності, а також

деліктоздатності. Лише у взаємодії ці аспекти надають змогу активно

здійснювати права, свободи та законні інтереси й задовольняти власні

потреби. Відсутність будь-якого з названих елементів обмежує

функціонування правового статусу, тим самим не дозволяючи людині

володіти усіма правомочностями.

У зв’язку з активним реформуванням державності в нашій країні та

боротьбою з корупцією у владному апараті набуває актуальності питання

визначення юридичної відповідальності посадових осіб, що перебувають

на державній службі та виконують повноваження й функції держави.

Юридична відповідальність державних службовців по суті є реакцією

держави на вчинене правопорушення посадовими особами державних або
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місцевих органів влади. Вона застосовується з метою відновлення

справедливості та правопорядку в даних органах й покарання винних осіб.

Важливим на даний момент є перегляд понятійно-категоріального

апарату окресленої тематики, визначення сутності юридичної

відповідальності державних службовців, а також встановлення

характерних рис, що властиві деліктоздатності саме цих осіб. Це питання

також актуальне у зв’язку з нещодавно прийнятим інноваційним Законом

України «Про державну службу», який є принципово новим нормативно-

правовим актом, що відповідає європейським зразкам та міжнародно-

правовим стандартам.

О.Ю. Оболенський вказує, що відповідальність державних

службовців настає за порушення законності та службової дисципліни,

невиконання або неналежне виконання ними посадових обов’язків. Вона

полягає в застосуванні до державних службовців тих чи інших покарань,

стягнень, передбачених законодавством, за винне здійснення ними

правопорушень, тобто за провини та дії, що юридично визнані

протиправними [128, с. 202]. Юридична відповідальність передбачає

негативні наслідки для державних службовців у вигляді застосування до

них засобів примусового впливу. Передумовою для застосування таких

засобів є вчинення протиправного діяння, яке посягає на встановлені

законодавством норми чи правила.

А.В. Солонар, досліджуючи юридичну відповідальність державних

реєстраторів, які також є державними службовцями, зазначає, що під

останньою необхідно розуміти відповідну реакцію держави на певне

правопорушення, що полягає в покладенні на правопорушника обов’язку

понести відповідне покарання за вчинене [164, с. 249]. Реагування держави

на вчинене правопорушення і являє собою юридичну відповідальність.

Однак дане визначення є занадто абстрактним та лаконічним, а тому не
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буде братися нами до уваги при формулюванні авторської дефініції

досліджуваної категорії.

Юридична відповідальність – це передбачені законом вид і міра

державно-владного (примусового) зазнання особою втрат благ особистого,

організаційного й майнового характеру за вчинене правопорушення [152,

с. 5]. З наведеного визначення випливає, що юридична відповідальність є

певним засобом відновлення справедливості, що передбачає використання

відповідних засобів й здійснення певних заходів за порушення норми

права. Вона полягає у настанні для правопорушника негативних наслідків,

які можуть мати різні властивості, в залежності від вчиненого

правопорушення.

Досить чітко висловила свою думку з приводу тлумачення змісту

юридичної відповідальності Т.О. Коломоєць. Науковець зазначає, що

юридична відповідальність державних службовців – це врегульовані

нормами права відносини між державою, в особі її компетентних органів і

посадових осіб, та державними службовцями, що виникають на підставі

вчинених ними службових правопорушень і виражені в застосуванні до

винних осіб заходів державного примусу, а також характеризуються

засудженням правопорушника та протиправного діяння з боку держави й

суспільства з метою попередження і недопущення в майбутньому інших

правопорушень [165, с. 85]. Окрім виконання функції відновлення

справедливості, а також покарання винного за вчинене протиправне

діяння, юридична відповідальність державних службовців також здійснює

ще одну надзвичайно важливу функцію – превентивну, яка передбачає

створення такого становища, що унеможливлює майбутнє вчинення

протиправного діяння.

На переконання Д.О. Кулика, юридична відповідальність державних

службовців являє собою спеціальне політико-правове становище, яке

виникає між державою, в особі уповноважених органів державної влади та
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посадових осіб, й державним службовцем, що вчинив протиправні дії,

зміст якого складає певне зобов’язання державного службовця понести для

себе відповідні негативні наслідки, встановлені законодавством, у вигляді

тих чи інших позбавлень, які покладаються на нього й забезпечуються в

частині їх належного виконання державою в особі її компетентних органів

чи посадових осіб [166, с. 77]. Під юридичною відповідальністю слід також

розуміти правовідносини, які виникають у зв’язку з порушенням правової

норми або встановленого законом чи іншим нормативно-правовим актом

правила. Ці відносини виявляються у відповідному реагуванні держави на

дане правопорушення й застосування заходів державного примусу щодо

правопорушника.

Отже, враховуючи усе вищенаведене, можемо стверджувати, що

юридичну відповідальність державних службовців необхідно

тлумачити як правовідносини, які виникають між державою, в особі

уповноважених на те органів або посадових осіб, та державним

службовцем, що вчинив правопорушення або злочин, і передбачають

застосування до правопорушника заходів державного примусу у вигляді

настання негативних наслідків майнового, організаційного, морального та

іншого характеру з метою відновлення справедливості й правопорядку та

недопущення вчинення аналогічного чи суміжного правопорушення у

майбутньому.

В.І. Гойман зазначає, що юридична відповідальність розглядається

як у широкому, так і у вузькому значенні. У широкому розумінні

юридична відповідальність – це відношення особи до суспільства і

держави, до інших осіб з точки зору виконання нею певних вимог,

свідомого і правильного розуміння громадянином своїх обов’язків по

відношенню до суспільства, держави та інших осіб, а у вузькому – реакція

держави на скоєне правопорушення. У даному випадку юридична

відповідальність є обов’язком особи понести певні позбавлення державно-
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владного характеру, передбачені законом, за скоєне правопорушення [167,

с. 241]. Поняття «юридична відповідальність» є абстрактним та широким, а

тому може розглядатися у декількох значеннях. Проте варто вказати на те,

що у будь-якому випадку юридична відповідальність становитиме певні

правовідносини або правовідношення, що передбачають присутність

держави як суб’єкта, що безпосередньо її встановлює та забезпечує

застосування відповідних санкцій.

І.С. Самошенко та М.Х. Фарушин акцентують увагу на тому, що

юридична відповідальність як визначена суспільно-правова категорія може

існувати лише за присутності встановлених норм права, які є регуляторами

суспільних правовідносин та поведінки членів соціуму [168, с. 30]. Це і

відрізняє юридичну відповідальність від, наприклад, соціальної або

моральної чи інших видів відповідальності. Наявність юридичних норм є

передумовою виникнення заходів примусу, що застосовуються у разі їх

порушення.

Х. Гросман вказує, що юридична відповідальність завжди пов’язана з

державно-владною діяльністю, з її державно-правовим волевиявленням.

Юридична відповідальність містить у собі два аспекти – позитивний і

негативний. У позитивному аспекті відповідальність характеризує

позитивне відношення особи до проступків, які чиняться нею. Це

відповідальність за належне здійснення своєї соціальної ролі в

юридичному просторі громадського життя, за дотримання і виконання

правових норм. Позитивна відповідальність безпосередньо пов’язана із

соціально-правовою активністю, проявом ініціативи під час реалізації

правових розпоряджень. Негативна відповідальність наступає за вже

скоєний злочин. Вона пов’язана не тільки з усвідомленням її особистістю,

але і з зовнішнім впливом із боку держави. При цьому зазначені аспекти

завжди потрібно розглядати в їхньому взаємозв’язку і взаємозумовленості.

Зведення поняття відповідальності до однієї з цих сторін означає звуження
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обсягу її змісту і неминуче веде до помилок [169, с. 129-130]. Отже,

юридична відповідальність існує навіть до вчиненого правопорушення і

виявляється у відношенні особи до певних діянь, що заборонені правовими

нормами. Юридична відповідальність передбачає усвідомлення особою

можливого настання негативних наслідків та необхідності виконання

правил, визначених у законодавчо закріплених нормах.

Як правильно вказує В.С. Венедиктов, юридична відповідальність

реалізує своє призначення в тому, що вона забезпечує виконання

обов’язків та зобов’язань або шляхом позитивного аспекту, або шляхом

негативного аспекту [170, с. 45]. Тобто результатом дії правових норм є

обов’язкове виконання встановлених зобов’язань, правил. Позитивний

аспект юридичної відповідальності передбачає їх виконання без настання

невідворотних негативних наслідків для особи, негативний же аспект

характеризується застосуванням примусу до особи з метою забезпечення

виконання встановлених обов’язків.

На думку Е.А. Лукашевої, юридичну відповідальність можна

охарактеризувати як особливий правовий стан суб’єктів правовідносин, що

передбачає наявність обов’язку, закріпленого в законі, розуміння

необхідності його виконання, а також можливості настання несприятливих

наслідків (застосування санкцій) у випадку порушення обов’язку [171,

с. 107]. Це по суті є правовідносинами між державою та фізичними або

юридичними особами, зокрема й державними службовцями, щодо

виконання зобов’язань. Дані правовідносини санкціонуються державою, а

тому вона виступає обов’язковим їх учасником.

Характеризуючи особливість юридичної відповідальності посадових

осіб, Б.М. Лазарєв наголошує, що вони несуть відповідальність за

неналежне виконання свого обов’язку у всіх його аспектах: за повну і

ефективну реалізацію наданих повноважень; за загальний стан на

відповідній ділянці; за результати роботи; за досягнення встановленої мети
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і використання для цього найбільш раціональних шляхів; за організацію і

налагодження роботи підлеглих осіб [172, с. 33]. З наведеного твердження

можливо встановити, що юридична відповідальність державних

службовців характеризується певною специфікою, що зумовлена їх

правовим статусом та функціями й повноваженнями, що покладені на них.

Державні службовці є особливими складовими системи державної влади, а

отже, до них висуваються особливі вимоги щодо виконуваних зобов’язань.

До такої категорії громадян як публічні службовці у суспільства та

держави існує багато вимог. Це, передусім, пов’язано з суспільною

важливістю їхньої діяльності. Загальновідомо, що органи державної влади

наділені владними повноваженнями щодо громадян держави. Це означає,

що вони можуть приймати обов’язкові до виконання рішення і карати за їх

невиконання. Орган влади – це юридична конструкція. Він складається з

конкретних громадян цієї держави, які обіймають посади в його штаті. Так

і виходить, що окремі посадові особи наділені широким колом прав.

Юридичній відповідальності публічних службовців притаманні усі

теоретичні та практичні положення, що стосуються юридичної

відповідальності. Особливості ж починаються з розуміння відмінностей у

правовому регулюванні державної служби і громадян: виявляється, що

громадяни наділені більшою правовою свободою [173, с. 18-19]. Варто

погодитись з наведеним твердженням та зазначити, що державні

службовці є дещо обмеженими в контексті реалізації ними своїх інтересів

й задоволенні потреб. Такі обмеження знову ж таки обумовлені

специфічністю їх правового положення у суспільних правовідносинах.

Важливість їх суспільної ролі у функціонуванні усіх державно-владних

інституцій впливає на об’єм зобов’язань, якими вони наділяються, за

невиконання або неналежне виконання яких вони нестимуть юридичну

відповідальність.
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Ю.М. Старилов зазначає, що посадова особа несе підвищену

відповідальність (соціальну, політичну, правову, моральну) за невиконання

або неналежне виконання своїх посадових обов’язків. Підвищена

відповідальність посадових осіб зумовлена тим, що вони відповідають не

тільки за свою особисту діяльність, а й за дії підлеглих осіб [174, с. 105].

Це стосується, в першу чергу, керівних посадових осіб державних або

місцевих органів, яким підлеглі інші державні службовці. Державне

управління включає в себе використання усіх необхідних ресурсів з метою

реалізації політики держави у відповідній сфері. Саме з цієї причини

державні службовці наділяються підвищеною юридичною

відповідальністю.

О.Ю. Оболенський також наголошує на тому, що характер

професійної діяльності державних службовців передбачає певні

особливості регулювання їх відповідальності. Для державних службовців

установлена підвищена відповідальність, домірність відповідальності

займаній посаді, що можуть бути застосовані тільки до них (наприклад,

попередження про неповну службову відповідність) [128, с. 202]. Тут

важливо відмітити, що окрім загальної відповідальності для усіх

державних службовців в Україні, застосовується також й максимальна чи

підвищена відповідальність в залежності від зайнятої посади. Так,

наприклад, для Генерального прокурора України встановлюються

посилена відповідальність у порівнянні з прокурором міста Києва. Вона

полягає у висловленні недовіри з боку Верховної Ради України, що має

своїм наслідком відставку Генерального прокурора.

Поняття «державний службовець» можна характеризувати з трьох

точок зору: державно-правової, адміністративно-правової та кримінально-

правової. З державно-правової точки зору державний службовець

представляє державу як усередині країни, так і зовні (у відносинах з

іншими державами, громадськими і недержавними організаціями).
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Державний службовець є представником державної адміністрації і всі свої

дії здійснює від імені держави та за її дорученням; держава ж, у свою

чергу, веде контроль за діяльністю державного службовця і у відповідних

випадках застосовує до нього засоби адміністративного примусу. З

адміністративно-правової точки зору державний службовець володіє

владними, організаційно-розпорядчими повноваженнями. Будучи

представником держави, він здійснює юрисдикційні заходи й

повноваження, а також застосовує адміністративно-правові санкції. З

кримінально-правової точки зору, державний службовець – особливий

суб’єкт кримінальної та адміністративної відповідальності, оскільки він

здійснює функції, які мають юридичні наслідки [175, с. 57]. Враховуючи

зазначене, доцільно констатувати той факт, що, оскільки державні

службовці фактично володіють ширшими повноваженнями, порівняно із

звичайними громадянами, то можна говорити про деяке обмеження

свободи їх дій. Державний службовець має виконувати лише ті функції та

здійснювати лише ті повноваження, що прямо передбачені

законодавством, а тому, для нього юридична відповідальність буде

характеризуватись певною специфікою, яка полягає у наявності широких

обмежень.

Державні службовці можуть діяти тільки в межах своєї компетенції,

що чітко передбачена нормативними актами. Якщо публічний службовець

вчиняє дію, що виходить за межі його повноважень, то це вважається

правопорушенням навіть у тому випадку, коли ця дія прямо не заборонена

законом. Перевищення службових повноважень може трактуватися і як

дисциплінарний проступок, і як злочин, а можливо і як корупційне

правопорушення. Це залежить від обставин його вчинення. Термін

«компетенція», так само як і «повноваження», означає і права, і обов’язки

одночасно. Наприклад, до компетенції Верховної Ради України належить

затвердження Державного бюджету України (ст. 85 Конституції).
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Відповідно, депутати не просто мають право це робити, але й зобов’язані. І

за незатвердження бюджету або невчасне затвердження нестимуть, в

першу чергу, конституційну (політичну) відповідальність. Органи

державної влади, їхні посадові чи службові особи не мають вибору,

реалізовувати чи не реалізовувати свою компетенцію. Саме тому вони

можуть нести відповідальність не тільки за дії, що порушують

законодавство, але й за протиправну бездіяльність [173, с. 20]. Це є

важливим аспектом, що виражає сутність юридичної відповідальності

державних службовців. Їх правовому статусу властивий імперативний

характер, що передбачає меншу свободу дій та широкий перелік

обов’язків, які неодмінно мають бути дотримані, інакше вони нестимуть

негативні наслідки державного-владного характеру.

Отже, враховуючи наведені положення, необхідно зазначити, що

сутність юридичної відповідальності державних службовців у зв’язку

із специфікою їх правового статусу полягає у меншій свободі дій та

великому об’єму зобов’язань, які вони мають виконувати, та за

невиконання або неналежне виконання яких до них застосовуватиметься

підвищена юридична відповідальність, оскільки вони відіграють важливу

суспільно роль у державі й забезпечують її належне функціонування та

розвиток.

Т.Б. Грек вказує, що як самостійний і необхідний елемент механізму

правового регулювання юридична відповідальність характеризується

трьома специфічними ознаками:

– вона являє собою вид державного примусу;

– єдиною підставою до її застосування виступає правопорушення;

– вона функціонує шляхом вжиття певних негативних заходів до

осіб, що скоїли правопорушення [176, с. 42].

Такий перелік ознак є дещо вузьким та абстрактним і стосується

юридичної відповідальності у цілому, однак зазначені в ньому характерні
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риси, безумовно, характеризують дане суспільно-правове явище. Зокрема

неможливо не погодитись з тим, що юридична відповідальність є засобом

державно-владного примусу, який застосовується до тих осіб, що вчинили

правопорушення.

А.В. Солонар зазначає, що до ознак юридичної відповідальності

належать наступні:

– це реакція з боку держави на протиправне діяння;

– реалізується шляхом державного примусу і проявляється в

обов’язку особи зазнати певних втрат;

– настає за протиправне діяння (правопорушення);

– встановлюється на підставі нормативно-правових актів із

дотриманням певного порядку;

– застосовується уповноваженими на те органами [164, с. 246].

Наведений перелік характерних рис є більш широким та включає в

себе таку особливість юридичної відповідальності як «застосування

заходів юридичної відповідальності відповідними органами».

Погоджуємося з наявністю у юридичної відповідальності такої риси,

оскільки засоби державно-владного примусу можуть застосовуватися

виключно уповноваженими на те органами. Громадяни не можуть

притягати до відповідальності будь-кого, в тому числі й державних

службовців. Для цього держава наділяє відповідними функціями певні

державні чи місцеві органи, а також посадових осіб.

О.Ф. Скакун вважає, що ознаки юридичної відповідальності такі:

 спирається на державний примус у формі каральних і

правовідновлюючих (компенсаційних) способів;

 виражається в обов’язку особи зазнавати певних втрат –

позбавлення конкретних благ особистого (позбавлення волі, посади та ін.),

організаційного і майнового характеру (конфіскація майна, штраф) за свою
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вину, тобто несення кари, яка є новим, додатковим юридичним

обов’язком, що не існував до правопорушення;

 настає лише за вчинені або вчинювані правопорушення у разі

встановлення складу правопорушення. Ця вимога є обов’язковою при

застосуванні кримінальної або адміністративної відповідальності.

Суб’єктом юридичної відповідальності може бути лише особа (фізична або

юридична), винна в порушенні правових розпоряджень;

 здійснюється компетентним органом у суворій відповідності із

законом – з санкціями норм права, якими встановлюються вид і міра втрат.

Юридична відповідальність є реалізацією санкції правової норми в

конкретному випадку стосовно конкретної особи;

 здійснюється в ході правозастосовної діяльності з

дотриманням певного процедурно-процесуального порядку і форм,

встановлених законом (цивільним процесуальним і кримінально-

процесуальним законом про адміністративні правопорушення). Поза

процесуальною формою юридична відповідальність є неможливою [177, с.

112].

На нашу думку, дана класифікація ознак юридичної відповідальності

є максимально повною та містить у собі лаконічну характеристику рис

юридичної відповідальності. Варто наголосити на тому, що юридична

відповідальність застосовується до осіб, у тому числі й до державних

службовців, не у довільній формі, а у спеціально встановленому порядку,

недотримання якого передбачає настання відповідальності вже для осіб,

які здійснюють застосування засобів державно-владного примусу.

Б.М. Лазарєв звертає увагу на те, що у юридичній літературі

виділяють ознаки, характерні для посадової особи як спеціального суб’єкта

юридичної відповідальності. До них належать наступні:
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 правові норми про відповідальність посадових осіб за

порушення по службі враховують особливості служби як виду трудової

діяльності;

 для них встановлюється підвищена відповідальність, оскільки

наслідки посадових правопорушень негативно проявляються за межами

посади;

 існують спеціальні заходи відповідальності за службові

правопорушення (пониження в посаді, пониження в спеціальному званні,

позбавлення рангу державного службовця);

 притягнення службовця до відповідальності за

правопорушення не виключає того, що ці ж його дії можуть бути

кваліфіковані і як інший вид правопорушення (наприклад, адміністративна

відповідальність посадових осіб за порушення правил техніки безпеки

може наступати після застосування заходів дисциплінарної

відповідальності за це правопорушення) [172, с. 34-36].

Окреслений перелік характерних рис юридичної відповідальності

стосується виключно специфіки її застосування до державних службовців,

а тому безпосередньо включає специфічні ознаки. Зокрема слід відмітити

таку ознаку як можливість притягнення державного службовця до

декількох видів юридичної відповідальності одночасно.

Д.О. Кулик вказує, що основними ознаками юридичної

відповідальності державних службовців є:

 державно-владний характер. Дана властивість означає, що

відповідальність встановлюється, покладається та забезпечується

державою через відповідні уповноважені органи, які приймають

нормативно-правові акти, що визначають ті чи інші аспекти юридичної

відповідальності, та реалізують норми цих актів під час притягнення

держслужбовців до відповідальності, а також виконання покарань;
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 підстави та порядок притягнення до відповідальності

визначаються законодавством. Тобто. по-перше, дії (бездіяльність)

держслужбовця не можуть вважатися правопорушенням, якщо їх такими

не вважає закон.          По-друге, суб’єкт, що притягує держслужбовця-

правопорушника до відповідальності, не може діяти довільним чином. Він

повинен керуватися виключно визначеною у законодавстві для цього

процедурою (процесом);

 відповідальність державних службовців тісно пов’язана з їх

функціями, тобто, якщо особа, яка є державним службовцем, вчинила

правопорушення, не пов’язане з її посадовим становищем, вона не може

бути притягнута до відповідальності з підстав, що передбачені для

відповідальності державних службовців;

 основним змістовним елементом відповідальності є

застосування до правопорушника відповідних санкцій, вид та міра яких

встановлюється законодавством;

 має на меті захист прав, свобод і законних інтересів фізичних

осіб, прав і законних інтересів колективних суб’єктів (зокрема держави і

суспільства), зміцнення режиму законності та підтримку стану

правопорядку в країні, підвищення рівня правосвідомості й правової

культури як правопорушника, так і всього суспільства в цілому,

відновлення справедливості та попередження вчинення подібних

правопорушень у майбутньому [166, с. 77-78].

Даний перелік ознак юридичної відповідальності державних

службовців є найбільш доцільним та повним й буде взятий нами за основу

при формуванні власної класифікації характерних рис. Важливо

наголосити на тому, що юридична відповідальність державних службовців

пов’язана із специфікою їх правового статусу, що визначає обсяг

повноважень та функцій.
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Таким чином, на основі усього вищевикладеного пропонуємо власну

класифікацію ознак юридичної відповідальності державних

службовців, до якої належатимуть наступні:

– вид державно-владного примусу;

– законодавчо закріплені види та підстави юридичної

відповідальності;

– зумовленість спеціального статусу державного службовця;

– застосування специфічних санкцій за правопорушення;

– спеціальний процесуальний порядок застосування видів

юридичної відповідальності;

– можливість застосування декількох видів юридичної

відповідальності одночасно.

Вид державно-владного примусу. Як зазначає С.Н. Братусь,

юридична відповідальність являє собою заходи суспільно-державного

примусу [178, с. 115]. Юридична відповідальність є одним із механізмів

впливу на суспільно-правові відносини, в тому числі й ті, що стосуються

проходження державної служби. Завдяки такому виду державного примусу

як юридична відповідальність можливим стає регулювання поведінки

державних службовців у разі відхилень від встановлених правових норм у

вигляді правопорушень.

О.І. Іванова вказує, що до характерних особливостей юридичної

відповідальності належать формальна визначеність, зобов’язання щодо

дотримання норм права, контроль з боку держави за притягненням до

юридичної відповідальності, превентивна функція, а також застосування

до особи, що вчинила правопорушення, заходів державно-владного

примусу. Завдяки юридичній відповідальності стає можливим здійснення

захисту індивідуальних, суспільних благ та використання інших

охоронних засобів. Наукові позиції зводяться до тлумачення юридичної

відповідальності як засобу реагування з боку держави та виду державно-
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владного примусу. Таким чином, під юридичною відповідальністю

необхідно розуміти осуд особи, що вчинила правопорушення. й

застосування до неї засобів, які передбачають настання несприятливих

наслідків для такої особи [179, с. 23]. Тобто держава з метою виховання

правопорушника й недопущення порушення ним загальнообов’язкових

правил поведінки, встановлених нормативно-правовими актами,

застосовує необхідні засоби примусового характеру, одним з яких є

юридична відповідальність. До державних службовців даний вид

державного примусу застосовується з метою недопущення ними

перевищення своїх владно-управлінських повноважень й використання їх

не за призначенням, а також задля запобігання іншим правопорушенням й

злочинам та для відновлення справедливості.

Сутність державно-владного примусу проявляється в тому, що він є

невід’ємною складовою системи методів державного управління і

належить до найжорсткіших засобів впливу. Саме тому посадові особи

органів державної влади застосовують примус, як правило, у поєднанні з

іншими управлінськими прийомами. Авторитарність цього методу

незаперечна, проте нині немає жодної держави, яка б не використовувала

його як найнеобхідніший засіб управління. Правоохоронна функція –

важлива функція державного примусу. Вона полягає в локалізації,

нейтралізації, недопущенні правопорушень. Тому державний примус

традиційно розглядають з позицій захисту сформованих державою

правовідносин і забезпечення неухильного й точного виконання

юридичних норм конкретних галузей права [180, с. 209]. Однією з форм

державного примусу і виступає юридична відповідальність, яка є

втіленням у життя правоохоронної політики держави, спрямованої на

забезпечення дотримання верховенства права, закону та додержання

встановленого правопорядку. В органах державної чи місцевої влади

застосування юридичної відповідальності набуває все більшого значення,
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оскільки посадові особи, що встановлюють відповідальність для усіх

громадян держави. мають самі безпосередньо дотримуватись встановлених

норм і правил і нести покарання за їх порушення.

Відповідно до галузей національного законодавства існують

наступні типи державно-владного примусу: кримінальний, цивільно-

правовий, адміністративний. Найбільшою питомою вагою, високою

мобільністю і здатністю адаптуватися до конкретних умов і потреб

держави характеризується адміністративний примус. За своєю соціально-

правовою природою він є органічною складовою державного примусу

[181, с. 42]. До будь-якого правопорушника, включаючи державних

службовців, може бути застосовано один із перелічених видів державного

примусу. Це залежить від скоєного правопорушення, яке може посягати як

на встановлені адміністративно-правові норми, так і на кримінально- та

цивільно-правові.

Отже, враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що юридична

відповідальність державних службовців, безумовно, характеризується тим,

що вона являє собою засіб примусового впливу держави на посадових осіб,

призначених для виконання повноважень та функцій держави.

Законодавчо закріплені види та підстави юридичної

відповідальності.

Як вказує Т.О. Коломоєць, державні службовці несуть

дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну

відповідальність за вчинені правопорушення та злочини, що визначаються

правовими нормами в законодавчих та підзаконних актах. У новій редакції

Закону України «Про державну службу» визначені поняття службової

дисципліни, службових обов’язків та видів дисциплінарних стягнень.

Окрім того, в ньому детермінуються різні ступені провини державних

службовців й стягнення дисциплінарного характеру, що застосовуються

відповідно. Щодо адміністративної відповідальності, то остання



90

визначається адміністративно-правовими нормами, встановленими

Кодексом України про адміністративні правопорушення та нормами

антикорупційного законодавства, зокрема Законом України «Про засади

запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011. Характерною ознакою

адміністративної відповідальності є те, що її суб’єктами виступають

посадові особи, до яких застосовують два види стягнень за адміністративні

правопорушення: попередження і штраф. Кримінальна відповідальність

державних службовців настає за вчинення небезпечних, винних діянь, які

проявилися через зловживання службовим становищем, невиконання чи

неналежне виконання службових обов’язків, й регламентується нормами

Кримінального кодексу України. До таких злочинних діянь належать:

порушення повноважень – невиконання (неналежне виконання)

повноважень (недбалість, бездіяльність); перевищення повноважень –

вчинення службовою особою акту, на який вона не мала законної влади,

вихід за межі такої або недотримання відомих форм, процедур (одноосібне

вирішення справи, яка повинна вирішуватися колегіально або вчинення

дій, які ніхто не має права здійснювати чи дозволяти тощо); вчинення акту,

що належить до повноважень, але з метою, яку не передбачає закон

(зловживання владою або службовим становищем, хабарництво, службове

підроблення) [159; 150; 153; 182; 183, с. 141]. Отже, характерним для

юридичної відповідальності державних службовців є те, що національним

законодавством чітко окреслені види відповідальності, до яких можуть

бути притягнуті зазначені особи, а також встановлено конкретні підстави

притягнення до кожного виду юридичної відповідальності, тобто чітко

розмежовані проступки, правопорушення та злочини.

Зважаючи на це, слід підсумувати, що юридична відповідальність

державних службовців характеризується багатоманітністю й передбачає

настання негативних наслідків за вчинення ними правопорушень,
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встановлених дисциплінарними, адміністративними, кримінальними й

іншими правовими нормами.

Зумовленість спеціального статусу державного службовця.

Специфіка правового статусу пов’язана з особливостями особи, що

може наділятись додатковими, порівняно із загальними, правами,

обов’язками, повноваженнями, функціями тощо. Цей вид правового

статусу обумовлений особливостями стану особи і потребами його

функціональної спеціальної активності, наприклад, студент, пенсіонер,

посадова особа, державний службовець. Він доповнює загальноправовий

статус, яким володіють усі без винятку громадяни. Порівнюючи

спеціальний статус із загальноправовим, варто зазначити, що він може

змінюватись у залежності від змін, що відбуваються у суспільстві.

Індивідуальний статус являє собою сукупність персоніфікованих прав та

обов’язків в їх конкретних природних та набутих здібностях і

особливостях (стать, вік, сімейний стан, релігійні переконання).

Спеціальний правовий статус мають державні службовці, він проявляється

в тому, що для останніх встановлюються специфічні умови вступу на

державну службу, спеціальна відповідальність тощо [170, с. 48]. Тобто для

державного службовця характерним є наявність певних додаткових

правомочностей, відповідних прав, обов’язків, функцій та повноважень.

Цим зумовлюється й присутність у даної категорії громадян специфічної

юридичної відповідальності, яка є значно суворішою та ширшою ніж

деліктоздатність за загальноправовим статусом.

О.І. Разіна та Л.В. Перевалова вказують на те, що спеціальний

правовий статус державних службовців являє собою якісну та комплексну

характеристику даних осіб у суспільно-правових відносинах, його роль та

значення у державному управлінні. Серед громадян поширеною є позиція

щодо розгляду спеціального статусу державних службовців через призму

престижності, поваги й шанобливого ставлення до цієї категорії осіб.
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Статус державного службовця передбачає наступне: безпосередню

належність за родом професійної діяльності до підготовки, прийняття та

впровадження рішень у сфері державного управління, які, як правило,

мають економічні та соціальні наслідки для всього суспільства або його

певної частини; наявність повноважень виступати від імені органу

державної влади (тим самим від імені держави), відстоюючи

загальнодержавний інтерес; законодавче та нормативно-правове

визначення компетентності, повноважень, прав, обов’язків, обмежень і

відповідальності згідно із своєю посадою; належність до особливої

професійно-статусної групи, яка складається з професійно підготовлених

до державної служби осіб [184, с. 216]. Наведена позиція науковців

дозволяє встановити, що державні службовці, окрім спеціальних прав,

повноважень та функцій, володіють ще й відмінною юридичною

відповідальністю, до якої вони притягуються за невиконання або

неналежне виконання завдань держави.

Отже, враховуючи наведене, можна зробити висновок про те, що

специфічність юридичної відповідальності державних службовців

зумовлюється наявністю в них характерного спеціального правового

статусу, який передбачає спеціальні повноваження, функції й визначає їх

деліктоздатність, що є відмінною від аналогічної у звичайних громадян.

Застосування специфічних санкцій за правопорушення.

Як зазначає Л.М. Корнута, дисциплінарна відповідальність як

самостійний вид юридичної відповідальності є особливим елементом у

структурі правової системи, важливим фактором, що забезпечує

правомірну поведінку державного службовця при виконанні ним своїх

повноважень. Даний вид юридичної відповідальності специфікується

властивими лише їй підставами – дисциплінарними правопорушеннями

або проступками, а також відповідними стягненнями дисциплінарного

характеру, особливим суб’єктом вчинення даного правопорушення й
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особливим суб’єктом притягнення до дисциплінарної відповідальності

[185, с. 85-86]. Для державних службовців існують спеціальні види

дисциплінарних стягнень, які відрізняють даний вид відповідальності від

дисциплінарної відповідальності, передбаченої трудовим законодавством.

Варто також зауважити, що дисциплінарні стягнення для державних

службовців встановлюються в окремому нормативно-правовому акті –

Законі України «Про державну службу».

С.В. Ківалов та Л.P. Біла зазначають, що за вчинення корупційних

діянь чинне законодавство передбачає і адміністративну, і дисциплінарну

відповідальності. Дисциплінарна відповідальність проявляється в тому, що

до винної особи застосовуються такі стягнення, як звільнення із займаної

посади та усунення від виконання функцій держави. Під усуненням

розуміють дострокове припинення депутатських повноважень або

звільнення з виборної посади, а також звільнення з військової служби

військової посадової особи (крім військовослужбовців строкової служби).

Поряд з цим, до неї застосовуються такі стягнення: штраф, заборона

протягом трьох років з дня звільнення займати посади в державних

органах та їхньому апараті або протягом п’яти років балотуватися у

депутати або на виборні посади в державні органи [186, с. 299]. Особливим

видом стягнення є позбавлення спеціального права, що полягає у

можливості займати відповідні посади в органах державної чи місцевої

влади. Таке обмеження виступає специфічним видом засобу державного

примусу, який застосовується виключно до державних службовців, у разі

вчинення ними протиправного діяння.

На державних службовців також можуть накладатися дисциплінарні

стягнення, передбачені Кодексом законів про працю України, у вигляді

догани та звільнення [187]. Державні службовці як спеціальні суб’єкти

володіють особливою деліктоздатністю, у тому числі щодо вчинення ними

дисциплінарних проступків. Особливе правове становище державних
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службовців зумовлює застосування до них додаткових дисциплінарних

стягнень, у порівнянні з існуючими, що забезпечує додержання належного

рівня дисципліни при здійсненні ними своїх державно-владних

повноважень та функцій.

Підсумовуючи аналіз окресленої ознаки, необхідно зазначити, що в

силу специфіки їх правового стану та ролі й значення у суспільному житті

до державних службовців можуть застосовуватися різні за свої характером

стягнення, що відрізняються від загальних засобів державного примусу,

які використовуються для відновлення правопорядку та дисципліни до усіх

громадян.

Спеціальний процесуальний порядок застосування видів юридичної

відповідальності.

Як зазначає Ю.В. Яшина, порядок притягнення державних

службовців до дисциплінарної відповідальності є сукупністю

процесуально-правових норм, що регламентують процесуальні дії

суб’єктів, уповноважених застосовувати дисциплінарні стягнення, та

становить процесуальне провадження. У дисциплінарному провадженні,

спираючись на положення нового Закону України «Про державну

службу», який набув чинності 01.05.2016, можна виділити декілька стадій:

– порушення справи щодо дисциплінарного проступку;

– службове розслідування;

– розгляд результатів службового розслідування та ухвалення

рішення у справі;

– виконання рішення;

– оскарження рішення;

– дострокове зняття дисциплінарного стягнення [159; 188, с. 66].

Даний порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності

державних службовців є специфічним за своєю правовою природою та

передбачає певні етапи проведення заходів державно-владного примусу
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щодо державних службовців у разі вчинення ними дисциплінарного

правопорушення. Важливо відмітити той факт, що дисциплінарне

провадження має певні аналогії з іншими видами проваджень, зокрема з

юрисдикційними, які також передбачають можливість оскарження

суб’єктом вчинення правопорушення рішення суду щодо застосування до

нього відповідних заходів примусового характеру.

Враховуючи зазначене, необхідно вказати, що специфіка юридичної

відповідальності державних службовців також породжує характерний

порядок притягнення даних осіб до неї й застосування стягнень за вчинене

правопорушення.

Можливість застосування декількох видів юридичної

відповідальності одночасно.

Відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю України за

порушення трудової дисципліни до державних службовців може бути

застосоване тільки один із таких видів стягнень, як догана або звільнення.

Статтею 14 чинного Закону України «Про державну службу» передбачені

заходи дисциплінарного впливу, які застосовуються до державних

службовців за порушення трудової дисципліни, а саме: попередження про

неповну службову відповідність; затримка до одного року у присвоєнні

чергового рангу або у призначенні на вищу посаду. Важливо зазначити, що

ці заходи є заходами дисциплінарного впливу, а не заходами

дисциплінарного стягнення. Це означає, що застосування вказаних заходів

дисциплінарного впливу не виключає можливості застосування одночасно

й заходів дисциплінарного стягнення, передбачених статтею 147 Кодексу

законів про працю України [187; 189, с. 100]. Враховуючи наведені

положення, можна стверджувати, що державних службовців можна

притягнути одночасно як до безпосередньої дисциплінарної

відповідальності, визначеної Законом України «Про державну службу»,

так і до трудової дисциплінарної відповідальності, що регламентована
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чинним трудовим законодавством. Окрім того, вчинення державним

службовцем кримінального злочину також не виключає можливості його

притягнення до інших видів юридичної відповідальності, таких як

дисциплінарна, цивільно-правова, матеріальна тощо.

Таким чином, враховуючи характер та ступінь вчиненого державним

службовцем правопорушення, зазначимо, що останнього можна

притягнути до декількох видів юридичної відповідальності. Це є

характерною особливістю, котра визначає юридичну відповідальність

державних службовців з-поміж загальної правової відповідальності,

встановленої для усіх громадян.

Отже, підсумовуючи все вищевикладене, можемо констатувати, що

державна служба – це особливий правовий стан, відповідно до якого

державні службовці наділяються спеціальним правовим статусом, що

передбачає надання даній категорії громадян особливих прав, обов’язків,

функцій та повноважень, а також застосування більш широкої юридичної

відповідальності за невиконання покладених на них завдань.

Державна влада є цілісною функціональною системою, складові

ланки якої – державні службовці – мають діяти злагоджено, дотримуючись

усіх законодавчо встановлених норм і правил. У разі їх порушення до них

мають застосовуватися відповідні заходи державно-владного примусу з

метою виховання правопорушників та відновлення справедливості й

правопорядку.

Висновки до Розділу 1

1. Запропоновано власну авторську класифікацію методів

дослідження правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців, до якої відносяться наступні:

1) діалектичний метод;

2) метод системно-структурного аналізу;
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3) історичний метод;

4) порівняльно-правовий метод;

5) методи абстрагування й узагальнення;

6) формально-юридичний метод;

7) метод раціональної критики.

Відзначено, що методологія у контексті дослідження юридичної

відповідальності державних службовців забезпечує фактичне ототожнення

існуючих методів, способів та засобів з поставленими цілями, завдяки

чому обираються ті з них, що забезпечують науково-теоретичне пізнання

сутності юридичної відповідальності даних осіб, а також усіх важливих

аспектів цього суспільно-правового явища.

Визначено, що використання системно-структурного методу

дозволить максимально повно дослідити юридичну відповідальність

державних службовців, зокрема механізм притягнення до дисциплінарної

відповідальності тощо. За допомогою діалектичного методу можливо

досягти головної мети дослідження – розкрити сутність, зміст та правову

природу юридичної відповідальності державних службовців, визначити її

найважливіші аспекти, види, порядок притягнення тощо, не відходячи від

головної цілі дослідження.

За допомогою історичного методу щодо правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців можливо становити

генезис становлення й розвитку даного суспільного-правового явища, а

також передбачити можливі тенденції чи висунути припущення щодо

прийняття відповідного акта законодавства у майбутньому або

вдосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері юридичної

відповідальності та порядку притягнення до неї державних службовців.

За допомогою порівняльно-правового методу можливо дослідити

правове регулювання юридичної відповідальності державних службовців в

країнах Європейського Союзу, або в державах, які були в складі СРСР.
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Застосування такого методу, зокрема у контексті дослідження

законодавства ЄС, є актуальним у зв’язку з євроінтеграційними процесами,

що мають місце в Україні.

Абстракція, ототожнення та відхід від конкретних ознак правового

явища надають змогу ширше розглянути досліджуване явище або процес,

зокрема й правове регулювання юридичної відповідальності державних

службовців. Цей метод є важливим, оскільки при дослідженні юридичної

відповідальності зазначених осіб постане можливість виявити види

відповідальності, їх санкції тощо, що вимагає певного абстрагування й

узагальнення. Окреслений метод у сфері дослідження правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців

дозволить встановити спільні ознаки дисциплінарної відповідальності

державних службовців та працівників, надасть змогу узагальнити наукове

знання щодо покарань та стягнень, що застосовуються до державних

службовців.

Метод раціональної критики дозволяє проаналізувати позиції

науковців щодо тлумачення сутності або правової природи даного явища

чи визначати доцільність або недоцільність застосування відповідних

стягнень та покарань до державних службовців або певного виду

юридичної відповідальності взагалі.

2. За часів зародження державної служби в Україні  (X ст. – середина

XVIІ ст.) специфікою формування досліджуваної тематики у Київській

Русі було те, що протягом окресленого періоду відбувається утворення

державної служби як політико-правового інституту, разом із поступовим

затвердженням механізму заборон та відповідальності державних

службовців за порушення, які вчинялися ними у процесі виконання

владних повноважень. Складання присяги державними службовцями

фактично було передумовою набуття ними правового статусу й

покладення на них обов’язків та відповідальності.
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У період прояву законодавчого закріплення основ юридичної

відповідальності державних службовців  (1720-1831 рр.) відбувається

поступова диференціація у нормативно-правовому регулюванні діяльності

державних службовців, зокрема щодо питань їх юридичної

відповідальності. Встановлення механізму притягнення до

відповідальності суддів є свідченням того, що необхідно було на той час

врегульовувати діяльність державних службовців у сфері судочинства з

метою належного й справедливого його здійснення.

Дореволюційний період розвитку юридичної відповідальності

державних службовців (1832-1916 рр.) відрізняється тим, що притягнення

до відповідальності посадових осіб здійснювалося безпосередньо особою,

яка призначала державних службовців. Це є яскравим проявом принципу

субординації державної служби. Зокрема, у даний період здійснювалась

поступова систематизація та конкретизація правових норм, які стосувалися

юридичної відповідальності державних службовців.

Юридична відповідальність державних службовців у процесі

становлення влади більшовиків (1917-1925 рр.) характеризується тим, що у

зв’язку з революційними подіями, що мали місце на той момент, необхідно

було вирішувати коло інших питань, а тому правове регулювання

державної служби й питання юридичної відповідальності державних

службовців не були пріоритетними для новоствореної влади пролетаріату.

Вагомою подією окресленого періоду стало прийняття

Кримінального кодексу, який визначав кримінальну відповідальність за

злочини у сфері службової діяльності, зокрема таких державних

службовців як судді. Затвердження кодифікованого акта кримінального

законодавства сприяло формуванню більш сучасного правового

регулювання кримінальної відповідальності державних службовців.

Правове регулювання юридичної відповідальності в Радянському

Союзі (1927-1960 рр.) виділяється рядом специфічних особливостей. З



100

початку 1930-х років відбувається активна діяльність у сфері

впорядкування нормативно-правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців. Прийняті постанови визначали

чіткий механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності

радянських посадових осіб, вказуючи на склади правопорушень та

визначаючи додаткові можливі порушення з боку державних службовців,

за які вони несли б відповідальність. Зазначене слід трактувати як

прецедентне врегулювання питання дисциплінарної відповідальності

державних службовців, яке передбачало можливість притягнення до

відповідальності без фактично закріплених порушень повноважень,

обов’язків та функцій цими особами, а лише на основі вчинення дій, що не

відповідають традиціям та канонам державної служби.

Після Другої світової війни питання врегулювання юридичної

відповідальності посадових осіб набувало нового значення. Зокрема у

сфері судової влади до державних службовців застосовувалися

принципово нові форми кримінальної відповідальності, які містилися в

Кримінальному кодексі УРСР 1960 року. Окрім того, питання

кримінальної відповідальності за службові злочини також

регламентувалося декількома розділами вищезазначеного нормативно-

правового акта.

Подальше затвердження нормативно-правової бази юридичної

відповідальності державних службовців (1961-1970 рр.) характеризується

тим, що вводиться в дію Кримінальний кодекс УРСР та здійснюється

перегляд суб’єктного складу службових злочинів. Набуття юридичної сили

даним нормативно-правовим актом мало своїм наслідком введення в дію

механізму притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців. У даний період здійснюється формування нормативно-

правової бази дисциплінарної відповідальності державних службовців.
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Формування основ дисциплінарної та адміністративної

відповідальності державних службовців (1971-1983 рр.) ознаменувалося

тим, що Кодекс законів про працю встановлював дисциплінарні стягнення,

які застосовувалися й до державних службовців, доповнюючи таким чином

правове регулювання дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

Встановлення сучасного правового регулювання адміністративної

відповідальності державних службовців (1984-1992 рр.) обґрунтовується

прийняттям у 1984 році Кодексу України про адміністративні

правопорушення, чим було започатковане сучасне правове регулювання

адміністративної відповідальності, зокрема й щодо державних службовців

з приводу порушення ними порядку здійснення наданих державою

повноважень та функцій.

Період розвитку юридичної відповідальності державних

службовців у незалежній Україні (1993-2010 рр.) вказує на те, що після

проголошення незалежності в нашій державі розпочалися активні

реформаційні процеси, які полягали у встановленні якісно нового

правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців. Прийнятий комплексний нормативно-правовий акт, а саме

Закон України «Про державну службу», врегульовував найважливіші

аспекти службової діяльності у цілому, а також юридичної

відповідальності державних службовців, зокрема дисциплінарної. Для

державних службовців встановлюється новий вид юридичної

відповідальності – конституційної – у зв’язку з прийняттям Основного

Закону України. Завдяки такій події також відбулося фактичне посилення

усіх інших видів юридичної відповідальності державних службовців,

оскільки Конституція України регламентувала найважливіші принципи й

основоположні засади та керівні ідеї.

Період встановлення курсу на європейську інтеграцію (2011- 2014

рр.) ознаменувався тим, що для боротьби з корупційними проявами у



102

структурах державного апарату, які мали тенденцію до збільшення,

законодавець у Законі України «Про засади запобігання і протидії

корупції» від 07 квітня 2011 року чітко окреслив аспекти, які

врегульовують та конкретизують юридичну відповідальність за порушення

корупційного характеру. Це є важливим моментом, який характеризував

загальнодержавну спрямованість на боротьбу з даним негативним

соціальним явищем. Введення адміністративної реформи в дію мало своїм

наслідком прийняття такого законодавчого акта як Закон України «Про

адміністративні послуги», який регламентував діяльність державних

службовців у конкретно визначеній сфері – сфері публічних послуг. Цей

нормативно-правовий акт також закріплював положення, що чітко

окреслювало коло видів юридичної відповідальності, до яких

притягуються державні службовці відповідної сфери діяльності. Закон

України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року визначив

нові фундаментальні основи для протидії корупційним правопорушенням

серед державних службовців. Зокрема цим Законом встановлюється

механізм визначення корупційного правопорушення та притягнення до

відповідальності за його вчинення державних службовців. Закріплено

основи щодо спеціальної конфіскації за корупційні правопорушення як

фактичне стягнення за дані правопорушення.

Сучасний період (період європеїзації) (2015 р. – до сьогодення)

характеризується тим, що новим Законом України «Про державну службу»

чітко окреслені засади матеріальної відповідальності державних

службовців, види дисциплінарних стягнень, які застосовуються лише до

державних службовців, що виключає можливість накладення

дисциплінарних стягнень, передбачених трудовим законодавством.

Внесені зміни до кримінального та кримінально-процесуального

законодавства, що конкретизували й удосконалили спеціальну

конфіскацію як засіб повернення незаконно отриманих коштів державними
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службовцями у зв’язку із вчиненим корупційним правопорушенням та

повернення їх в дохід держави.

3. Юридична відповідальність державних службовців

характеризується певною специфікою, що зумовлена їх правовим статусом

та функціями й повноваженнями, що покладені на них. Державні

службовці є особливими складовими системи державної влади, а отже, до

них висуваються особливі вимоги щодо виконуваних зобов’язань.

Державні службовці є дещо обмеженими в контексті реалізації ними своїх

інтересів й задоволенні потреб. Такі обмеження знову ж таки обумовлені

специфічністю їх правового положення у суспільних правовідносинах.

Важливість їх суспільної ролі у функціонуванні усіх державно-владних

інституцій впливає на об’єм зобов’язань, якими вони наділяються, за

невиконання або неналежне виконання яких вони нестимуть юридичну

відповідальність.

Юридична відповідальність є одним із механізмів впливу на

суспільно-правові відносини, в тому числі й ті, що стосуються

проходження державної служби. Завдяки такому виду державного примусу

як юридична відповідальність можливим стає регулювання поведінки

державних службовців у разі відхилень від встановлених правових норм у

вигляді правопорушень.

Характерним для юридичної відповідальності державних службовців

є те, що національним законодавством чітко окреслені види

відповідальності, до яких можуть бути притягнуті зазначені особи, а також

встановлено конкретні підстави притягнення до кожного виду юридичної

відповідальності, тобто чітко розмежовані проступки, правопорушення та

злочини.

Для державного службовця характерним є наявність певних

додаткових правомочностей, відповідних прав, обов’язків, функцій та

повноважень. Цим зумовлюється й присутність у даної категорії громадян
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специфічної юридичної відповідальності, яка є значно суворішою та

ширшою ніж деліктоздатність за загальноправовим статусом.

Специфічність юридичної відповідальності державних службовців

зумовлюється наявністю в них характерного спеціального правового

статусу, який передбачає спеціальні повноваження, функції й визначає їх

деліктоздатність, що є відмінною від аналогічної у звичайних громадян.
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РОЗДІЛ 2

ЗМІСТ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ

СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

2.1 Класифікація принципів та гарантій юридичної

відповідальності державних службовців

Держава представляє собою певну систему, механізм, який в

залежності від наявних у ньому складових частин та їх взаємодії

функціонує задля досягнення поставленої мети. Діяльність будь-якого

сучасного державного утворення направлена на забезпечення задоволення

інтересів усіх верств населення, задля досягнення злагоди в суспільних

правовідносинах. Без здійснення цих умов на державу чекатиме революція

та занепад, які матимуть своїм наслідком тотальне реформування даної

суспільно-політичної організації.

Державна служба є цілісною підсистемою державної влади, яка

забезпечує реальне здійснення її функцій та завдань. Декларовані

нормативно-правовими актами приписи мають застосовуватися задля того,

щоб вони діяли. Будь-яка держава не може функціонувати без реалізації

державними службовцями її повноважень. По суті, державні службовці

представляють собою виконавчий організм держави та державної влади.

Як і будь-які люди, державні службовці схильні робити помилки та

вчиняти певні порушення законодавчо встановлених норм і правил

суспільної поведінки. Людська природа демонструє той факт, що особа

іноді схильна до девіантної поведінки, яка передбачає порушення

загальновстановлених норм і правил, визнаних суспільством. Державні

службовці не є тому виключенням, і для них встановлюється специфічна

юридична відповідальність, що зумовлена особливістю їх правового

статусу та роллю, яку вони відіграють у суспільстві.
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Юридична відповідальність, у тому числі й юридична

відповідальність державних службовців, заснована на певних загальних

засадах та основоположних принципах, які скеровують її дію та

забезпечують максимальну ефективність. Принципи юридичної

відповідальності державних службовців надають можливість якісно

притягнути правопорушника до юридичної відповідальності, не

порушуючи права та свободи людини, які визначені Конституцією

України. Окрім того, в процесі реалізації юридичної відповідальності

державних службовців важливим є визначення відповідних гарантій, які

виступатимуть у ролі фундаментальної підтримки механізму негативної

реакції держави на вчинене державним службовцем протиправне діяння та

застосування заходів примусового характеру до останніх.

Оскільки Україна стає на новий шлях свого розвитку, а також у

зв’язку з новоприйнятим Законом України «Про державну службу»,

необхідно здійснити глибокий теоретико-правовий аналіз принципів та

гарантій юридичної відповідальності державних службовців з метою

виявлення найбільш характерних з них саме для відповідальності

зазначених осіб.

Т.Б. Грек зазначає, що для того щоб юридична відповідальність не

оберталася на свою протилежність, юридична наука і практика виробили

низку принципів, дотримуючись яких держава діє в рамках законності і не

переходить тієї межі, за якої реакція на правопорушення сама стає новим

правопорушенням. Серед них варто зупинитися, насамперед, на

принципах:

 законності;

 обґрунтованості;

 справедливості;

 невідворотності;

 права на захист у особи, притягнутої до відповідальності;
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 неприпустимості залучення до відповідальності за одне й те

саме правопорушення два і більше рази [176, с. 43-44].

Автор надає достатньо загальні принципи для юридичної

відповідальності осіб у цілому. Погоджуючись з наведеним переліком,

варто наголосити на тому, що перевагою окресленої класифікації

принципів юридичної відповідальності є те, що вона включає в себе ті

загальні засади, які визначають усі найважливіші аспекти даного

суспільно-правового явища. Разом з тим, недоліком вищенаведеного є

наявність одного принципу, який фактично стосується дещо іншого явища,

а саме юридичного процесу, тобто механізму притягнення до юридичної

відповідальності, й іменується принципом права на захист особи,

притягнутої до відповідальності. Імплементація даного принципу в перелік

принципів юридичної відповідальності є не зовсім доцільною, зважаючи

на те, що принцип справедливості фактично включає в себе право на

захист, адже під час притягнення будь-якої особи, в тому числі й

державного службовця, виступають дві сторони, однією з яких є сам

порушник, а іншою – держава, що дозволяє говорити про певну нерівність

деліктних правовідносин. А тому, враховуючи принцип справедливості,

особі обов’язково надаватиметься додатковий засіб допомоги при

притягненні до юридичної відповідальності, а саме право на захист.

В.В. Копєйчиков до принципів юридичної відповідальності

відносить наступні:

 відповідальність винної особи за діяння, а не за виявлення

наміру;

 законність;

 невідворотність;

 доцільність і справедливість покладення юридичної

відповідальності;
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 гуманність і своєчасність юридичної відповідальності [190,

с. 214].

Наведені науковцем принципи характеризуються більшою точністю

та конкретизацією природи даного суспільно-правового явища.

Позитивними рисами запропонованої автором класифікації принципів

юридичної відповідальності є присутність таких з них, як гуманність та

невідворотність. У контексті теми, що розглядається, це має важливе

значення. Незважаючи на специфічний статус державних службовців та

наявність у них достатньо широкого кола повноважень, у порівнянні зі

звичайним громадянином, питання притягнення їх до відповідальності не

повинно залишатися поза увагою, й державний службовець-

правопорушник не зможе ухилитися від притягнення його до юридичної

відповідальності. Щодо негативних моментів окресленого переліку

принципів, то слід наголосити на такому недоліку як принцип

відповідальності за діяння, а не за намір. Варто сказати, що деякі

правопорушення та злочини передбачають у своєму складі наявність хоча

б наміру їх вчинення, наприклад погроза вбивством, а тому, не дивлячись

на те, що діяння тут не буде мати місця, особу, якою може бути й

державний службовець, у контексті зазначеного кримінального злочину

буде обов’язково притягнуто до юридичної відповідальності.

Н.М. Крестовська та Л.Г. Матвеєва зазначають, що принципи

юридичної відповідальності вважаються основоположними,

загальноприйнятими нормами імперативного характеру, які виступають як

незаперечні вимоги до діяльності компетентних органів із застосування

санкцій правових норм до правопорушників. Вони закріплені в

конституціях, законодавстві, міжнародних договорах:

– принцип законності полягає в строгому і неухильному

дотриманні та виконанні законів у процесі реалізації юридичної

відповідальності. Складовими цього принципу є наступні положення.
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Юридична відповідальність повинна наставати тільки за протизаконні

діяння, а не за думки, світогляд, особистісні властивості;

– принцип обґрунтованості виражається у встановленні самого

факту вчинення правопорушником протиправного діяння як об’єктивної

істини, а також встановлення інших значущих фактів, пов’язаних з

висновками про факт і суб’єкт правопорушення;

– принцип справедливості полягає в тому, що відповідальність

повинна бути відповідною вчиненому діянню, а також це означає, що за

одне і те ж правопорушення суб’єкт не повинен нести відповідальність

двічі;

– принцип доцільності передбачає вибір найбільш оптимального

(економного і водночас ефективного) варіанта юридичної відповідальності

[191, с. 321].

Аналізуючи зазначену класифікацію принципів юридичної

відповідальності, варто зазначити, що вона є занадто вузькою та містить

всього лише чотири принципи. Перевагою даного переліку є зазначення

такого принципу як принцип доцільності, що широко характеризує

юридичну відповідальність, у тому числі юридичну відповідальність

державних службовців. Зокрема у разі вчинення державним службовцем

дисциплінарного проступку, даний принцип може реалізовуватись у

вигляді застосування певного дисциплінарного стягнення, що не має своїм

наслідком звільнення державного службовця, оскільки за певних обставин

звільнення буде не доцільним та може порушити функціонування певного

органу влади, де проходить свою службу дана особа. Основним недоліком

даної класифікації принципів є її вузький зміст, який не дозволяє

максимально повно простежити сутність, правову природу та безпосереднє

спрямування юридичної відповідальності.

О.Е. Лейст виділяє принципи законності, обґрунтованості,

доцільності та гуманізму, змагальності процесу, своєчасності та
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невідворотності покарання [192, с. 367-371]. Беручи до уваги наведене

положення, можемо простежити, що науковець надає принципи, які

характерні для процесу притягнення до юридичної відповідальності, що в

принципі є не зовсім доцільним, хоча певне провадження щодо розгляду

справи й притягнення особи до юридичної відповідальності, зокрема

державного службовця, є невід’ємною частиною інституту юридичної

відповідальності, а тому буде враховано нами при виділенні власної

класифікації принципів юридичної відповідальності державних

службовців.

Ю.А. Дмитрієв, окрім запропонованих вище принципів, додає ще й

принцип одноразового застосування відповідальності [193, с. 322].

Неможливо не погодитися з даним твердженням, адже, як проголошує

Основний Закон України, жодну особу, в тому числі й державного

службовця, не можна притягнути до юридичної відповідальності за скоєне

правопорушення більше ніж один раз. У цьому виявляється принцип

справедливості, який означає фактично справедливу реакцію держави на

скоєне правопорушення.

В.М. Баранов також, окрім принципів законності, обґрунтованості,

доцільності та гуманізму, змагальності процесу, своєчасності та

невідворотності покарання та одноразового застосування відповідальності,

виділяє ще принцип індивідуалізації покарання [193, с. 516]. При

притягненні до юридичної відповідальності та безпосередньому розгляді

справи щодо скоєного правопорушення уповноважений орган, безумовно,

враховує особу правопорушника та його відношення до скоєного, що є

складовою частиною вчиненого правопорушення. На основі даних

відомостей та власних переконань уповноважений орган індивідуалізовано

визначає санкцію й порядок її застосування.

Досліджуючи безпосередньо юридичну відповідальність саме

державних службовців, О.Л. Ващук виділяє наступні принципи:
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 законності – юридична відповідальність може застосовуватись

тільки на підставі закону (немає покарання без закону) і відповідно до

закону (процедура і форма);

 невідворотності юридичної відповідальності – немає (не

повинно бути!) правопорушення без юридичної відповідальності

незалежно від того, хто його вчинив, за яких умов і чому;

 принцип заборони двічі притягувати до відповідальності

одного і того ж виду за одне і те ж правопорушення. Це не означає, що

правопорушник, відбувши громадські роботи як кримінальне покарання,

не повинен компенсовувати шкоду (цивільна відповідальність) і не може

бути звільнений з роботи (дисциплінарна відповідальність) за одне і те ж

порушення;

 принцип індивідуалізації – правопорушник відповідає перед

законом тільки за свою поведінку. До того ж покарання встановлюється:

1) не «взагалі», а для конкретного службовця, який вчинив конкретне

правопорушення, 2) з урахуванням тяжкості вчиненого, пом’якшуючих та

обтяжуючих обставин та інших умов, 3) з метою виправлення і

перевиховання правопорушника та максимального відшкодування шкоди

потерпілому;

 доцільності – покарання не повинно бути самоціллю. Як уже

зазначалося вище, юридична відповідальність покликана

«компенсовувати», «запобігати», а тоді вже «карати». Тому серед усіх

покарань мають бути обрані ті, що максимально досягають усіх функцій

[173, с. 16-17].

Науковець розглядав інститут юридичної відповідальності саме

стосовно таких осіб як державні службовці, що є доцільним для нашого

дослідження й дозволяє простежити правову природу юридичної

відповідальності виключно державних службовців, а не всіх людей.

Перевагою даної класифікації принципів юридичної відповідальності
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досліджуваних осіб є їх чітке формування, а також коротка характеристика

кожного з них, що надає змогу зрозуміти сутність даних основоположних

засад. З приводу недоліків наведеного переліку, то тут слід відмітити їх

недостатній обсяг. Зокрема не було зазначено принцип справедливості,

який відіграє важливе значення в контексті юридичної відповідальності

державних службовців.

Отже, розглянувши вищенаведені наукові позиції, які стосуються

питання класифікації принципів юридичної відповідальності державних

службовців, необхідно запропонувати власну систему загальних,

основоположних засад юридичної відповідальності даних осіб, яка має

включати наступні принципи:

 принцип законності;

 принцип справедливості;

 принцип обґрунтованості;

 принцип своєчасності;

 принцип невідворотності;

 принцип індивідуалізації;

 принцип одноразовості у застосуванні;

 принцип доцільності;

 принцип виховання державного службовця.

Принцип законності. Принцип законності забезпечує можливість

визнання діяння правопорушенням лише за умови, якщо воно передбачене

законом саме як протиправне, якщо цей закон вступив у законну силу.

Законність відповідальності виявляється у застосуванні міри

відповідальності у межах та формах, встановлених законом, в наявності

процесуальних вимог застосування відповідальності, у можливості

оскарження і спростування незаконних дій та рішень у процесі покладення

відповідальності, у можливості недопущення зловживань і помилок при

застосуванні матеріальних та процесуальних норм. Сутність законності як
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принципу юридичної відповідальності виражається у можливості

притягнення до відповідальності лише винних осіб шляхом діяльності

компетентних органів держави у межах визначеного на законодавчому

рівні порядку та за наявності нормативно закріплених підстав. Законність

також виявляється і в можливості покладення відповідальності на

дієздатну особу. У зв’язку з цим необхідно зазначити, що за загальним

правилом юридична відповідальність у повному обсязі настає після

досягнення особою 18 років. Однак за окремі різновиди правопорушень

відповідальність настає раніше цього віку: кримінальна – з 14 років,

адміністративно- та цивільно-правова – з 16 років. Окрім віку для фізичних

осіб, важливим є психічний стан, який безпосередньо впливає на

деліктоздатність. Для юридичних осіб відповідальність настає з моменту

державної реєстрації [194, с. 550]. У контексті досліджуваної теми

законність означає наявність правових норм, що визначають для

державних службовців певні правопорушення, за які державного

службовця буде притягнуто до юридичної відповідальності. Окрім того,

принцип законності передбачає, що державних службовців буде

притягнуто до юридичної відповідальності лише у встановленому порядку

та з дотриманням визначених правил і норм даного процесу.

Принцип справедливості. Справедливість є категорією морально-

правової, а також соціально-політичної свідомості. Вона являє собою

розуміння про належне, відповідне певному уявленню про сутність

людини та її невід’ємні права. Обурення несправедливістю – дуже сильне

почуття, здатне спонукати людей на бунт, революцію, створення таємних

товариств і політичних партій, на боротьбу з несправедливими законами,

яка триває часом все життя. Яскравим прикладом справедливості в

стародавньому праві слугував принцип «таліону» – око за око, зуб за зуб

[195, c. 27]. Це пояснюється тим, що свідомість найчастіше бажає рівної

відплати за проступок, особливо якщо цей проступок жорстокий і свідомо
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скоєний [196, с. 491]. Принцип справедливості в юридичній

відповідальності державних службовців означає застосування виключно

тих засобів і заходів юридичної відповідальності, які відповідають

скоєному правопорушенню, віддзеркалюють тяжкість вчиненого

протиправного діяння.

Принцип справедливості юридичної відповідальності являє собою

ідею, основне положення, встановлене в правових нормах, що

регламентують юридичну відповідальність, і полягає в рівності, повазі та

захисті прав і свобод людини, відповідності нормам права, категоріям

моралі, здорового глузду та порядності, врахуванні ієрархії особистісних,

суспільних та державних інтересів [197, с. 116]. Застосування принципу

справедливості юридичної відповідальності передбачає рівнозначну

реакцію держави на вчинене державним службовцем правопорушення й

використання засобів державно-владного примусу, які відповідають

суспільній шкоді або небезпеці, завданій через здійснення порушення

права.

Принцип обґрунтованості. Принцип обґрунтованості базується на

відповідності засобів впливу, що застосовує держава до суб’єкта, який

порушив чи дотримується вимог норми права, тим цілям, які обумовлені

юридичною відповідальністю [198, с. 285]. Безпідставне притягнення до

юридичної відповідальності державних службовців є недопустимим.

Проведення заходів щодо розгляду справи й притягнення посадової особи,

винної у правопорушенні, до юридичної відповідальності має

здійснюватися на основі наявних реальних фактів.

Принцип обґрунтованості означає необхідність всебічного й

аргументованого дослідження обставин справи, встановлення факту

вчинення суб’єктом конкретного порушення, дослідження доводів сторін і

змісту нормативних актів, на які вони посилаються. Недотримання

суб’єктами вказаного принципу призводить, наприклад, до того, що суди,
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виконуючи під час виборчої кампанії значний обсяг роботи, змушені

розглядати явно необґрунтовані вимоги [199, с. 46]. Усі факти, які

пов’язані із вчиненим державним службовцем правопорушення, мають

бути всебічно досліджені з метою виявлення наявності протиправного

діяння, а також, у певних випадках, шкоди, що була завдана такими діями

посадової особи.

На думку Т.О. Подковенко, принцип обґрунтованості означає, що

відповідальність може наступити тільки при умові реального здійснення

конкретною особою правопорушення [200, с. 832]. Якщо в діях державного

службовця не виявлено ознак правопорушення або злочину, то відсутнє

будь-яке підґрунтя для притягнення останнього до юридичної

відповідальності й застосування до нього засобів державно-владного

примусу у вигляді санкцій.

Принцип своєчасності. Своєчасність відповідальності означає

можливість притягнення правопорушника до відповідальності протягом

строку давності. Це певний строк, протягом якого здійснюється пошук

правопорушника з метою його покарання. Якщо ж винного виявляють

після завершення цього строку, то відповідальність до нього не

застосовується. Ця позиція законодавця відповідає основній меті

юридичної відповідальності – забезпечення суспільного порядку та

злагоди, а не покарання суб’єкта, який уже став на шлях виправлення і не

скоїв повторно правопорушення. Необхідно також зазначити, що в деяких

випадках не передбачається строк позовної давності. Це стосується

особливо небезпечних злочинів проти людини та людства [194, с. 558].

Окрім того, цей принцип також має на меті якнайшвидше здійснення

процесу розгляду справи та притягнення до юридичної відповідальності

державного службовця. З метою недопущення ухилення державного

службовця від відповідальності за скоєні ним протиправні діяння, повинні

проводитися усі необхідні заходи.
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Ю.В. Кононенко, досліджуючи адміністративну відповідальність

зазначає, що принцип своєчасності адміністративної відповідальності

означає можливість притягнення правопорушника до відповідальності

протягом періоду часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення.

Строки давності застосування до особи адміністративних стягнень

визначено ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

«Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два

місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про

адміністративні правопорушення, відповідно до Кодексу України про

адміністративні правопорушення, підвідомчі суду (судді). Адміністративні

стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути

накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного

року з дня його вчинення. Після закінчення термінів давності можливість

накладення адміністративного стягнення виключається». Також необхідно

зауважити, що строки давності, передбачені ст. 38 Кодексу України про

адміністративні правопорушення, є абсолютними, тобто вони ніким не

можуть бути продовжені, а їх пропуск, незалежно від причин, однозначно

виключає накладення адміністративного стягнення [201, с. 85]. Отже, з

огляду на наведене, можемо стверджувати, що державні службовці, які

вчинили правопорушення, мають бути притягнуті до відповідальності

якомога скоріше, аби не допустити можливості ухилитися від застосування

щодо них заходів примусового впливу.

Принцип невідворотності. На думку Л.І. Спиридонова, сутність

принципу невідворотності юридичної відповідальності полягає у

забезпеченні дієвості права, ефективності його впливу на поведінку людей

[202, с. 290]. Норми, які регламентують юридичну відповідальність

державних службовців, мають бути чіткими, конкретними та

всеохоплюючими задля найбільш ефективної їх реалізації. Окрім того,
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важливим є встановлення таких умов, які унеможливлять ухилення

державних службовців від юридичної відповідальності.

І.С. Самощенко та М.Х. Фарукшин зазначають, що невідворотністю

юридичної відповідальності є не тільки те, що за кожне правопорушення

слід застосовувати юридичні санкції, а й те, що жодне правопорушення не

повинно залишатися непоміченим та нерозкритим, кожне порушення має

підлягати публічному розголосу, потрапити у поле зору держави та

суспільства, отримати осуд з їх боку [203, с. 174]. Погоджуючись з

наведеним науковцями твердженням, хотілось би додати, що

невідворотність передбачає обов’язкове притягнення до відповідальності

державного службовця у разі порушення ним встановлених правових

норм. Держава має продемонструвати, що може застосувати ті ж самі

заходи і засоби примусового впливу до фактично її складових частин, як і

до звичайних громадян.

Н.В. Вантєєва вважає, що принципу невідворотності юридичної

відповідальності потрібно дотримуватися на всіх етапах її реалізації, а

тому до складових його змісту слід віднести такі вимоги: обов’язкове

виявлення, розкриття усіх скоєних правопорушень та притягнення винних

осіб до юридичної відповідальності; застосування щодо винних осіб

конкретних заходів юридичної відповідальності; безпосередня реалізація

зазначених заходів тощо. Про реалізацію принципу невідворотності

юридичної відповідальності у кожному конкретному випадку, на її

переконання, можна говорити виключно за наявності зазначених

складових одночасно [204, с. 121]. Юридична відповідальність, зокрема

при її застосуванні щодо державних службовців, буде повністю

реалізована лише тоді, коли буде здійснено усі вищезазначені заходи, які

передбачають застосування й інших принципів юридичної

відповідальності.



118

Не викликає заперечень той факт, що невідворотність юридичної

відповідальності безпосередньо залежить не лише від реалізуючих її

суб’єктів, але й від законодавця. Важливим є забезпечення дотримання

даної ідеї, насамперед, на рівні правових норм, тому принцип

невідворотності юридичної відповідальності висуває свої вимоги до

суб’єктів як правотворчої, так і правозастосовної діяльності. Вимоги

принципу невідворотності юридичної відповідальності адресовані

суб’єктам, що реалізують юридичну відповідальність, за своєю сутністю та

юридичною природою є процесуальними, а тому повинні відображатися у

правових нормах, які встановлюють порядок реалізації юридичної

відповідальності. Ця обставина має враховуватися з метою грамотного

законодавчого оформлення досліджуваного принципу у тексті

нормативно-правового акта [205, с. 23-24]. Законодавці мають належним

чином формувати зміст правових норм, які визначають юридичну

відповідальність державних службовців, задля неможливості існування

прогалин та недоліків у правовому регулюванні інституту юридичної

відповідальності останніх, які можуть дозволити ухилитися їм від

примусових заходів.

Принцип індивідуалізації. Принцип індивідуалізації юридичної

відповідальності ставить у залежність відповідальність від поведінки

правопорушника до скоєння правопорушення та після його скоєння,

передбачає залежність від форми вини, від тяжкості тих наслідків, які

спричинені правопорушенням, від тих особливостей, які характеризують

даного суб’єкта. Принцип індивідуалізації залежить від загального та

спеціального статусу суб’єктів. Р.Л. Хачатуров, Д.А. Липинський

зазначають, що встановлення критеріїв індивідуалізації юридичної

відповідальності є результатом дії регулятивної функції юридичної

відповідальності. Піддаючись впливу регулятивної функції юридичної

відповідальності, принцип індивідуалізації потім впливає на характер та
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зміст її каральної функції [206, с. 349]. Окрім того, принцип

індивідуалізації реалізує диференціацію щодо визначення заходів та

засобів примусового впливу, які застосовуватимуться до державного

службовця-правопорушника. Він не лише застосовується в процесі

реалізації каральної функції, а й тісно пов’язаний з відновлюваною та

виховною функцією юридичної відповідальності. Характер виховної

функції залежить від ряду факторів, насамперед, від особи

правопорушника, форми вини, мети, обставин, які вплинули на скоєння

правопорушення тощо [198, с. 286]. Принцип індивідуалізації дозволяє

розглянути усі аспекти вчиненого державним службовцем

правопорушення та встановити найбільш оптимальну санкцію, яка надасть

змогу ефективно реалізувати виховну та відновлювальну функції

юридичної відповідальності.

Принцип одноразовості у застосуванні. Що стосується принципу

одноразовості відповідальності, то він означає, що за одне

правопорушення може бути винесене одне покарання, однак варто

наголосити на тому, що в окремих випадках це не виключає можливості

застосування складного покарання, яке включає декілька видів. Наприклад

підробка, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого

зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до

виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша

його підробка, а так само використання завідомо підробленого виборчого

документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, вчинені

членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само

завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне

встановлення чи оголошення результатів виборів може каратися

позбавленням волі і позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю. Також не є порушенням цього принципу

можливість зміни винесеного рішення у вищестоящій інстанції, перегляду
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за нововиявленими обставинами, а також у разі амністії чи помилування. У

всіх перелічених випадках мова йде про відміну попереднього рішення і

винесення нового. Все це лише стадії процесу реалізації юридичної

відповідальності [199, с. 47]. В цілому принцип одноразовості

застосування юридичної відповідальності, зокрема щодо державних

службовців, означає застосування до правопорушника відповідного заходу

примусового впливу лише один раз, без використання його або

аналогічного йому в майбутньому.

Принцип доцільності. Принцип доцільності виявляється у

досягненні мети юридичної відповідальності шляхом відповідності обраної

стосовно правопорушника міри впливу, індивідуалізації засобів покарання

залежно від ступеня суспільної небезпеки скоєного, особливостей особи

правопорушника та обставин скоєння правопорушення. Доцільність

виявляється і у наданій законом можливості державному органу обрати з

передбаченої санкцією норми найбільш доцільної у конкретних умовах

міри впливу [194, с. 560]. Порушення державним службовцем встановленої

норми права характеризується багатьма аспектами, які неодмінно мають

бути врахованими при застосуванні санкцій щодо нього. Однак важливо

передбачити можливі наслідки їх застосування та вплив на

функціонування відповідного органу державної або місцевої влади.

Принцип виховання державного службовця. Є. Ковальський,

трактуючи юридичну відповідальність як обов’язок, що стосується

зазнання покарання (ув’язнення, штраф) або виплати відшкодування, або

виконання будь-якого іншого задоволення збитків, вбачає її вплив як

інструмент запобігання правопорушенню через виховання [207, с. 266].

Юридична відповідальність має ґрунтуватись на даному основоположному

принципі, який надасть змогу не допустити повторне вчинення державним

службовцем правопорушення. Примусові заходи, які застосовуються до

державних службовців, мають бути не каральними, а саме виховними й



121

передбачати явне усвідомлення посадовцем своїх протиправних дій та

неможливості їх вчинення в майбутньому.

Розглядаючи виховання через юридичну відповідальність у

приватному праві, слід зазначити, що варто входити з розуміння його як

впливу зазначеної відповідальності шляхом реалізації її заходів з метою

формування правомірної поведінки у осіб, які вчинили правопорушення у

сфері приватного права, та осіб, які раніше правопорушень не вчиняли

[208, с. 92]. Даний принцип спрямовує юридичну відповідальність

державних службовців у напрямі реалізації превентивної функції, а також

передбачає формування такої моделі правосвідомості в посадовців, яка не

визнаватиме правопорушення в якості позитивних дій.

Розглядаючи гарантії юридичної відповідальності державних

службовців, необхідно навести класифікації, які передбачають гарантії

законності, адже остання є фактично явищем, що пов’язане з юридичною

відповідальністю.

Т.Г. Андрусяк наводить наступні види юридичних гарантій

законності:

1) за найближчими цілями:

а) превентивні, або попереджувальні, тобто такі, що спрямовані на

запобігання правопорушенням;

б) відновлюючі, тобто такі, що спрямовані на усунення чи

відшкодування негативних наслідків правопорушень;

в) каральні або штрафні, які спрямовані на реалізацію юридичної

відповідальності правопорушників;

2) за суб’єктами застосування гарантій:

а) парламентські;

б) президентські;

в) судові, прокурорські та ін.;

3) за характером юридичної діяльності:
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а) правотворчі;

б) правороз’яснювальні;

в) правозастосувальні;

г) правореалізаційні;

4) за формою зовнішнього виразу (об’єктивації):

а) документальні, які поділяються на нормативно-документальні

(гарантії законності, передбачені нормативно-правовими чи

правороз’яснювальними актами загального характеру);

б) індивідуально-документальні (правозастосувальні акти, покликані

забезпечувати, охороняти чи відновлювати законність);

5) діяльнісні, які поділяються на діяльність певних суб’єктів щодо:

а) застосування юридичних норм;

б) реалізації юридичних норм [209, с. 176].

Наведена класифікація гарантій законності, які фактично означають

гарантії відповідальності, є достатньо широкою, в чому і проявляється її

недолік, оскільки більшість із запропонованого не можна віднести до

гарантій юридичної відповідальності державних службовців. Проте дана

класифікація є достатньо доцільною й визначає гарантії залежно від

характеру їх правової природи.

О.С. Семерак та І.О. Семерак виділяють в якості гарантій законності

загальні та спеціальні гарантії. Науковці зазначають, що гарантії

законності – це система засобів, за допомогою яких у суспільному житті

впроваджується, охороняється і відновлюється законність. Розрізняють

загальні і спеціальні гарантії. Загальні гарантії – це економічні, політичні,

ідеологічні та інші засоби і умови в суспільстві. Спеціальні гарантії – це

юридичні засоби, за допомогою яких забезпечується законність. До них

належать ефективна робота правоохоронних органів із виявлення та

попередження правопорушень, припинення неправомірних діянь,

притягнення до юридичної відповідальності осіб, які вчинили
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правопорушення, удосконалення правової системи, контроль і нагляд за

законністю тощо [210, с. 138]. Такий поділ гарантій є достатньо

обґрунтованим та передбачає наявність як загальних гарантій щодо усієї

законності, зокрема й відповідальності, так і спеціальних, які

застосовуватимуться в різних аспектах її реалізації.

О.В. Опанасенко та Я.В. Ковтонюк вважають, що основними

гарантіями юридичної відповідальності державних службовців виступають

правові гарантії недопущення необґрунтованого притягнення до

дисциплінарної відповідальності. Вони полягають в обов’язку власника

або уповноваженого ним органу попередньо отримати від працівника

пояснення у письмовій або усній формі, довести до відома працівника

наказ чи розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення під

розписку, в праві його оскаржити [211, с. 8-9]. Разом з тим, окрім

необґрунтованого притягнення державних службовців до юридичної

відповідальності, щодо них та щодо безпосередньо держави можуть

здійснюватися заходи та вчинятися дії, які фактично унеможливлять

реалізацію юридичної відповідальності державних службовців.

В.М. Соловйов виділяє серед гарантій гарантії законності в

державному управлінні, які також можна ототожнити з гарантіями

відповідальності в державному управлінні. До таких гарантій науковець

відносить загальні (економічні, політичні, організаційні та ідеологічні) й

спеціальні юридичні гарантії законності. Загальні гарантії являють собою

офіційний рівень задекларованої та гарантованої державою справедливості

в політико-правовій сфері, за умови, що вони тісно взаємопов’язані та

реально взаємодіють. Загальні гарантії законності створюють необхідні

механізми для найбільш ефективної впливу права на процес

упорядкування суспільних відносин. Спеціальні гарантії законності є

правовими гарантіями, які представляють собою специфічні юридичні

засоби та внутрішньоюридичні механізми, що є реальним втіленням
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законності у правовій сфері. До соціальних гарантій належать:

загальноправові гарантії, організаційно-правові гарантії, процесуальні

гарантії [212, с. 265-266]. Загалом, можна спостерігати аналогію в

наукових поглядах з приводу виділення гарантій законності, зокрема

гарантії відповідальності. Варто наголосити на тому, що вищезазначені

види гарантій співіснують у тісному взаємозв’язку та, доповнюючи одна

одну, забезпечують максимальну ефективність як у становленні

законності, так і щодо реалізації юридичної відповідальності.

Л.Є. Виноградова, досліджуючи юридичну відповідальність суддів,

фактично виводить наступні гарантії:

 особлива процедура притягнення їх до юридичної

відповідальності, яка регламентується Конституцією України, Законами

України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції», «Про

порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді

Верховною Радою України»;

 недоторканність суддів при притягненні їх до кримінальної

відповідальності, яка забезпечується шляхом порушення щодо них

кримінальних справ лише Генеральним прокурором України за

погодженням з кваліфікаційними комісіями суддів;

 захист від необґрунтованого переслідування;

 об’єктивність при притягненні судді до відповідальності;

 повний, всебічний розгляд справ у кваліфікаційних комісіях і у

Вищій раді юстиції [213, с. 1-13].

Зазначена класифікація достатньо точно відображає фактичні

гарантії юридичної відповідальності державних службовців, оскільки судді

виступають одними з них. Загалом, наведений перелік гарантій є достатньо

коректним та відповідає юридичній природі відповідальності державних

службовців. Проте варто зауважити, що даній класифікації бракує

декількох загальних гарантій, зокрема таких як дотримання прав, свобод та
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законних інтересів державних службовців при притягненні останніх до

відповідальності тощо.

Отже, розглянувши вищезазначені наукові позиції, які стосуються

виділення гарантій відповідальності, зокрема гарантій відповідальності

державних службовців, варто запропонувати власну авторську

класифікацію даного соціально-правового явища, яка має включати

наступні гарантії:

 гарантія дотримання прав, свобод та законних інтересів

державних службовців;

 гарантія невинуватості державного службовця, поки

уповноважений орган не доведе зворотне;

 гарантія ознайомлення державним службовцем з матеріалами

справи щодо притягнення його до юридичної відповідальності;

 гарантія правового захисту;

 гарантія винесення відповідного рішення щодо притягнення

державного службовця до юридичної відповідальності;

 гарантія надання можливості оскаржити винесене рішення

щодо притягнення до юридичної відповідальності.

Дотримання прав, свобод та законних інтересів державних

службовців. Необхідно зазначити, що передбачені Конституцією України

норми, які гарантують права, свободи та обов’язки. є правилами прямої дії.

Це означає, що особа, права і свободи якої порушені, може звернутися із

позовом до суду, посилаючись на відповідну норму Конституції України.

Відсутність закону з цього питання аж ніяк не є підставою для відмови у

прийнятті відповідного позову для його розгляду у судовому порядку [214,

с. 4]. При притягненні державного службовця до юридичної

відповідальності всі права та свободи його як людини, які визначені в

Конституції України та інших галузевих нормативно-правових актах,

мають бути неухильно дотримані. Якщо ця умова не буде виконана,
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посадовець має право звернутися за захистом основоположних прав та

свобод з метою забезпечення їх дотримання.

Як відзначає П.М. Рабінович, гарантії реалізації конституційних прав

та свобод людини і громадянина – це умови та засоби, принципи та норми,

які забезпечують здійснення, охорону і захист зазначених прав, є

запорукою виконання державою та іншими суб’єктами правовідносин тих

обов’язків, які покладаються на них з метою реалізації конституційних

прав та свобод людини і громадянина [215, с. 246]. На  будь-якій стадії

провадження щодо вчинення державним службовцем певного

правопорушення питання дотримання прав і свобод останнього не може

ігноруватись й дана особа має право на їх визнання, а також захист поряд з

іншими громадянами.

Гарантія невинуватості державного службовця, поки

уповноважений орган не доведе зворотне. Важливе місце в механізмі

захисту прав і свобод людини відіграють презумпції, тобто закріплені в

нормах права припущення про наявність чи відсутність певних фактів, які

мають юридичне значення. Однією з таких презумпцій є презумпція

невинуватості як об’єктивне правове положення у сфері кримінального

судочинства, за яким особа вважається невинуватою в учиненні злочину,

доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено

обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили [216, с. 153]. На

державного службовця також поширюється вищезазначена гарантія, яка

передбачає неможливість визнання його винуватим у вчиненні певного

правопорушення та застосування щодо нього заходів примусового впливу

до розгляду справи уповноваженим органом або посадовою особою та

винесення відповідного рішення.

Формула презумпції невинуватості полягає в наступному: особа

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному
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порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Це об’єктивне

правове положення, констатація і вимога закону, насамперед Основного

Закону – Конституції України, звернено до всіх державних і громадських

формувань, посадових і службових осіб, громадян, до загальної суспільної

думки: обвинувачений вважається невинуватим доти, доки той, хто вважає

його винним на суб’єктивному рівні (слідчий, прокурор, потерпілий чи

інший суб’єкт процесу), не доведе у встановленому законом порядку

(тобто у кримінально-процесуальній формі) його вину перед належним

судом допустимими і достовірними доказами. Лише коли суд погодиться з

ними, на їх основі ухвалить обвинувальний вирок щодо обвинуваченого (в

суді він підсудний) і цей вирок набере законної сили, обвинувачений

вважається винним у вчиненні злочину.  Тільки з цього моменту можна

вважати і називати його злочинцем [217, с. 3]. Дана гарантія надає змогу не

допустити необґрунтоване обвинувачення державного службовця, зокрема

в таких серйозних правопорушеннях як корупційні правопорушення.

Проаналізувавши усі факти по справі, компетентний орган виносить

відповідне рішення, яким визнає або не визнає державного службовця

винним.

Гарантія ознайомлення державним службовцем з матеріалами

справи щодо притягнення його до юридичної відповідальності. Не

менш важливе значення для забезпечення захисту прав і законних

інтересів потерпілого має його право на ознайомлення з матеріалами

кримінального провадження відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 56 КПК України та

в порядку ч. 7 ст. 290 КПК України. Незважаючи на те, що за законом

потерпілий при ознайомленні з матеріалами провадження має право

робити виписки, заявляти клопотання про доповнення слідства,

скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або

їх частини, він, як правило, фактично ознайомлюється з матеріалами

справи формально. Саме тому в результаті ознайомлення з матеріалами
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кримінального провадження потерпілим рідко заявляються клопотання про

проведення слідчих або інших процесуальних дій [218, с. 129]. Надана

законодавством можливість передбачає самостійне вивчення усіх аспектів

справи з приводу вчинення державним службовцем правопорушення. Це

дозволяє реалізувати й інші гарантії, зокрема гарантію правового захисту,

яку неможливо ефективно здійснити без попереднього ознайомлення з

матеріалами справи.

Гарантія правового захисту. Діяльність захисника по забезпеченню

прав підозрюваного як процесуальна гарантія полягає в здійсненні

адвокатом кримінальних процесуальних дій, направлених на надання

правової допомоги особі, участі у процесі доказуванні та захисті прав,

свобод та законних інтересів підозрюваного. Правова допомога, що

здійснюється захисником, має своєю метою вирішення різних задач. Як

вказано у п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову

допомогу», правова допомога – це надання правових послуг, спрямованих

на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту

цих прав і свобод. їх відновлення у разі порушення. Під правовими

послугами у вказаному Законі розуміють надання правової інформації,

консультацій і роз’яснень з правових питань. складення заяв, скарг,

процесуальних та інших документів правового характеру, здійснення

представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах

місцевого самоврядування, перед іншими особами, забезпечення захисту

особи від обвинувачення, надання особі допомоги в забезпеченні її

доступу до вторинної правової допомоги та медіації [219, с. 42]. Кожна

особа має право на захист, у тому числі й державний службовець, щодо

якого відкрито провадження з приводу вчинення правопорушення або

кримінально караного діяння. Зазначена гарантія забезпечує дотримання

законності та унеможливлює винесення необґрунтованого рішення щодо

притягнення державного службовця до юридичної відповідальності.
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Винесення відповідного рішення щодо притягнення державного

службовця до юридичної відповідальності. З приводу досліджуваного

питання Л.В. Левшин стверджував, що судове рішення, з одного боку,

базується на конкретній правовій нормі і є нічим іншим як

розпорядженням щодо певної поведінки конкретних учасників спірних

правовідносин, з іншого боку – надає право на приведення в дію

державного апарату примусу, здатного в необхідних випадках виконати це

рішення незалежно від бажання зобов’язаної особи [220, с. 6-9]. Судове

рішення є юридичним документом, який являє собою підтвердження

вчинення або невчинення державним службовцем певного

правопорушення, щодо якого його притягнуто до юридичної

відповідальності та встановлено відповідні заходи й засоби державно-

владного примусу. Завдяки винесенню відповідного письмового рішення

забезпечується законність притягнення державного службовця до

юридичної відповідальності.

Надання можливості оскаржити винесене рішення щодо

притягнення до юридичної відповідальності. Право на захист у

судовому порядку є конституційним і не вимагає додаткового закріплення

в інших нормативно-правових актах. Так, стаття 55 Конституції України

містить норму, що встановлює право кожного: звертатися до суду для

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб; звертатися

за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини; після використання всіх національних засобів правового захисту

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій,

членом або учасником яких є Україна та будь-якими, не забороненими

законом засобами, захищати свої права і свободи від порушень і

протиправних посягань. Оскарження є одною із основних гарантій
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реалізації права громадян на захист [221, с. 55]. Завдяки наданню права на

захист державний службовець може отримати ще одну можливість

виправдати себе перед державою, а також виявити законність чи

незаконність винесеного рішення щодо його притягнення до юридичної

відповідальності. Оскарження є ще одною підтримкою обґрунтованого та

об’єктивного вирішення справи щодо притягнення державного службовця

до юридичної відповідальності.

Таким чином, проаналізувавши принципи та гарантії юридичної

відповідальності державних службовців, доцільно зазначити, що ці дві

категорії є особливими та необхідними елементами для реалізації

деліктоздатності посадових осіб. В умовах демократизації українського

суспільства й гармонізації національного законодавства з нормами та

стандартами Європейського Союзу важливим є дотримання зазначених

суспільно-правових категорій та забезпечення становлення верховенства

права шляхом законного та справедливого притягнення державних

службовців до юридичної відповідальності в разі порушення ними

законодавчо закріплених норм.

2.2 Мета та завдання юридичної відповідальності державних

службовців

Держава є комплексним системним утворенням, що покликане

забезпечувати правове регулювання усіх найважливіших сфер суспільних

правовідносин. Вона надає змогу гармонійно співіснувати та здійснювати

свою діяльність членам соціуму. Застосовувані державними органами

методи створюють баланс інтересів й справедливості між ланками

суспільства, керуючись такими найважливішими основоположними

засадами, як верховенство права, законність, гуманізм тощо.

Державні службовці є рушійними важелями становлення та розвитку

будь-якої держави. Саме вони безпосередньо реалізують її загальну
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політику, а також певні програми у кожній відповідній сфері. Посадові

особи є обличчям держави, її представниками, на яких покладаються

важливі державні завдання. Держава у загальному вигляді являє собою

певне органічне утворення, абстракцію, однак саме державні службовці

забезпечують її існування та функціонування всіх складових.

Задля розуміння сутності та юридичної природи юридичної

відповідальності державних службовців необхідно встановити її мету та

завдання, які вони здійснюють у разі порушення даними особами

законодавчо закріплених правових норм.

Серед дослідників, які зосереджували свою увагу на проблематиці

визначення мети та завдань як загальної юридичної відповідальності, так і

юридичної відповідальності державних службовців варто відмітити таких

вчених-теоретиків права, як І.Б. Аземша, В.О. Продаєвич,

І.С. Канзафарова, В.В. Копєйчиков, А.М. Колодій, В.О. Очаковский,

Я.О. Крутова, Н.А. Жукова, К.С. Кузина, М.Х. Амарян, В.М. Корельський,

В.Д. Перевалов, В.М. Андріїв, М.В. Кравчук, О.Ю. Мудрак, П.О. Матвеєв,

Е.А. Верьовкіна, В.О. Котюк, О Ф. Скакун, В.М. Кириченко, О.М. Куракін,

Я.В. Ячало, В.І. Московець, Ю.С. Шемчученко, М.Г. Мелкумян, М.П.

Трофимова, М.В. Цвік, О.В. Петришин, П.Г. Алексеєнко, Ю.М. Буравльов,

Ю.М. Оборотов, Н.І. Матузова, О.В. Малько, Л.Д. Коровіна, О.М. Іванова,

Д.А. Липинський, М.В. Вітрук та ін.

Незважаючи на вагомий науковий доробок даних вчених, все ще

необхідно більш конкретно зосередити увагу саме на юридичній

відповідальності державних службовців, зокрема на визначенні її мети та

завдань.

І.Б. Аземша зазначає, що мету юридичної відповідальності

розглядають у широкому та вузькому значенні. У широкому значенні мета

юридичної відповідальності полягає в забезпеченні охорони існуючого

устрою та суспільного порядку, а також попередженні вчинення
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правопорушень чи злочинів у майбутньому. Щодо вузького значення

юридичної відповідальності, то під ним розуміють покарання винної особи

[222, с. 54]. Юридична відповідальність є засобом захисту порушених

прав, що санкціонується та використовується державою. При цьому

юридична відповідальність застосовується як при порушенні прав й

інтересів держави, так і при порушенні прав чи інтересів усіх інших

учасників суспільних правовідносин. У контексті досліджуваної теми

юридична відповідальність фактично спрямовується на відновлення

існуючого становища до вчиненого державним службовцем

правопорушення або злочину.

К.Г. Волинка вказує, що загальною метою усіх видів

відповідальності є охорона правопорядку за допомогою примусових

заходів. Ця мета, залежно від характеру правопорушень і їх наслідків,

досягається або примусовим відновленням порушеного права і

припиненням протиправних станів, або покаранням правопорушника, або,

найчастіше, поєднанням першого й другого [223, с. 183]. Ми не можемо

погодитись з позицією науковця, оскільки юридична відповідальність у

цілому та щодо державних службовців не повинна зводитись виключно до

охорони правопорядку. Завдяки юридичній відповідальності досягається

також й зменшення вчинених правопорушень, зокрема і в державній

службі.

С.І. Вершиніна надає дуже вузьке тлумачення мети юридичної

відповідальності, під якою розуміє покарання особи, яка вчинила

правопорушення, інші ж цілі примусового державного впливу, вважає

науковець, повинні розглядатися в рамках інших правових утворень [224,

с. 29]. Юридична відповідальність в будь-якій сучасній демократичній

державі не має тлумачитись виключно як засіб покарання, так як вона

передбачає достатньо широкий перелік цілей та різних видів мети, тобто

характеризується декількома спрямуваннями. Зокрема юридична
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відповідальність державних службовців має на меті не виключно

покарання, а й створення умов щодо переосмислення державним

службовцем вчинених ним дій, які визнаються правопорушеннями.

На думку В.О. Продаєвича, мета юридичної відповідальності – це

бажаний або планований результат, якого хотів досягнути законодавець,

установлюючи вид правопорушення і санкцію за його вчинення, у

випадках порушення вимог чинного законодавства. Більшість вчених

зазначає, що визначення мети є суб’єктивним процесом [225, с. 315]. Варто

погодитись з твердженням, наведеним науковцем, оскільки правові норми,

що стосуються юридичної відповідальності. відображають наслідки або

результат, який наступить за порушення встановлених норм і правил.

Юридична відповідальність державних службовців у такому випадку

являтиме собою необхідний та бажаний результат або реакцію держави на

протиправне винне діяння, вчинене посадовцем.

П.Г. Алєксєєнко також вважає, що мета юридичної відповідальності

– це ідеально передбачувана, гарантована і забезпечена державою модель

майбутнього розвитку суспільних відносин, до досягнення якої за

допомогою встановлення і застосування норм юридичної відповідальності

прагнуть суб’єкти правотворчої та правозастосовної діяльності. У даному

аспекті категорія «мета» вказує на призначення всього інституту

юридичної відповідальності [226, с. 19]. Безумовно, юридична

відповідальність являє собою запланований результат реагування держави

на вчинення протиправного винного діяння, однак такий науковий підхід

до тлумачення досліджуваного явища є недоцільним, адже він не дозволяє

конкретно визначити чітку мету або декілька її видів.

І.С. Канзафарова дотримується аналогічної точки зору і зазначає, що

під метою юридичної відповідальності слід розуміти вільно

сформульоване суб’єктивне уявлення про бажаний, але який ще не

здійснився, стан будь-якого об’єкта дійсності та шляхи його досягнення
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[227, с. 27]. По суті, юридична відповідальність – це законодавчо

закріплене передбачення обставин, які настають при здійсненні

незаконних дій правопорушником, за які його буде справедливо покарано.

Проте наведені позиції недостатньо чітко відображають мету юридичної

відповідальності, окреслюючи її в більш загальному, абстрактному плані.

Цікавим видається визначення Д.А. Липинського, який вважає, що

мета юридичної відповідальності – категорія суб’єктивна [228, с. 160-161].

Неможливо не погодитися з даним твердженням, оскільки щодо кожного

відповідного суб’єкта, до якого вона застосовується, юридична

відповідальність може ставити перед собою різну мету й різні способи її

досягнення. Наприклад, для незначних дисциплінарних правопорушень,

які вчиняються державними службовцями, метою відповідальності може

бути виховання й подальше недопущення їх вчинення, в той час як за

серйозні злочини, зокрема за корупційні, основна мета юридичної

відповідальності може полягати в усуненні негативних наслідків

вчиненого діяння й покаранні правопорушника.

В.М. Кириченко та О.М. Куракін вказують, що під метою юридичної

відповідальності варто розуміти ті основні результати, яких прагне досягти

держава, притягуючи правопорушника до відповідальності. Окремими

видами мети юридичної відповідальності, з точки зору науковця, є:

 охорона правопорядку;

 захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб

від незаконних посягань;

 виховання правопорушника, тобто вплив на його свідомість з

метою недопущення ним повторного вчинення проступку (злочину);

 профілактика правопорушень, тобто вплив на інших осіб для

запобігання правопорушенням з їхнього боку [229, с. 171].

Перелічені науковцями види мети юридичної відповідальності

достатньо чітко визначають природу досліджуваного явища. Важливо
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наголосити на тому, що необхідною метою юридичної відповідальності,

зокрема юридичної відповідальності державних службовців, є саме вплив

на свідомість правопорушника, про що було зазначено в даному

визначенні. Разом з тим, негативним моментом вищенаведеного є

відсутність такого виду мети як покарання правопорушника, що виступає

важливим аспектом юридичної відповідальності, оскільки саме це

підсилюватиме досягнення усіх вищеперелічених видів мети.

На переконання В.В. Копєйчикова, мета юридичної відповідальності

є виявом її соціальної необхідності та ефективності. Розрізняють такі види

мети юридичної відповідальності:

 загальну превенцію правопорушення;

 покарання правопорушника;

 вплив на свідомість правопорушника;

 моральну перебудову особи;

 формування в людини, яка порушила норми права, настанови

на правомірну поведінку надалі;

 виховний вплив на інших людей з метою попередження

правопорушень з їхнього боку [230, с. 173].

Наведена класифікація видів мети, надана В.В. Копєйчиковим, є

достатньо об’ємною та містить достатньо широкий їх перелік, що дозволяє

встановити природу, значення та напрями юридичної відповідальності.

Перевагою наведеної класифікації є наявність такого виду мети як

покарання правопорушника, а також зазначення щодо спрямування

юридичної відповідальності на моральну перебудову поведінки особи, що

скоїла правопорушення. Однак приведений перелік має й недолік, оскільки

в ньому відсутній такий вид мети як захист прав, свобод та законних

інтересів громадян, а також юридичних осіб.

До видів загальної мети юридичної відповідальності, за твердженням

М.П. Трофімової, належать:
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 створення упорядкованого стану суспільних правовідносин, їх

врегулювання;

 превенція або попередження правопорушень, забезпечення

правомірної поведінки громадян, зниження рівня правопорушень;

 виховання активної громадянської позиції, формування

шанобливого ставлення до закону й витіснення із свідомості людей

правового нігілізму;

 покарання правопорушників;

 відновлення суспільних правовідносин [231, с. 6].

Аналізуючи наведену класифікацію видів загальної мети

досліджуваного явища, необхідно зазначити, що даний перелік є доречним,

оскільки містить найважливіші види мети юридичної відповідальності.

Варто відзначити важливість того моменту, що юридична відповідальність

спрямована на виховання активної громадянської позиції, а також

формування поваги до закону. Основним недоліком наведеної класифікації

видів мети юридичної відповідальності є відсутність таких з них: охорона

правопорядку, захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та

юридичних осіб, що неодмінно слід враховувати при формуванні власного

переліку видів мети юридичної відповідальності.

Якщо вести мову безпосередньо про сферу державної служби, то

В.О. Очаковський у контексті дисциплінарної відповідальності державних

службовців виділяє наступні види мети:

 виправлення поведінки державного службовця;

 зміна його поглядів по відношенню до державної цивільної

служби [232, с. 6].

Позитивною рисою наведеного переліку є те, що останній

характеризує саме відповідальність такої категорії громадян як державні

службовці. Проте дана класифікація має й негативні риси, до яких слід

віднести наступні: вона передбачає лише види мети стосовно
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дисциплінарної відповідальності державних службовців, а не їх загальної

юридичної відповідальності, є вузькою та не містить важливих напрямів

юридичної відповідальності: покарання, попередження тощо.

Таким чином, на основі усього вищевикладеного та з врахуванням

фактичної відсутності в юридичній науці комплексної характеристики

мети юридичної відповідальності державних службовців пропонуємо

власну класифікацію видів мети, яка включає в себе такі складові:

 охорону суспільних правовідносин у сфері державної служби;

 захист прав, свобод та законних інтересів усіх учасників

суспільних правовідносин;

 покарання винного у правопорушенні державного службовця;

 виховання державного службовця й моральну перебудову

останнього у напрямку формування шанобливого ставлення до закону;

 попередження та недопущення вчинення ним або іншими

державними службовцями правопорушень у майбутньому;

 рівноправне та справедливе притягнення до юридичної

відповідальності даних осіб на загальних умовах, які стосуються усіх

громадян, із врахуванням певних особливостей стосовно державних

службовців.

Охорона суспільних правовідносин у сфері державної служби.

Юридична (правова) відповідальність служить обов’язковим засобом

державного забезпечення, охорони і захисту нормативно-позитивного

права (конституції, законів) в контексті правомірної й неправомірної

поведінки суб’єктів суспільних відносин. У результаті встановлюється

правопорядок, забезпечується стабільність розвитку суспільних відносин

[233, с. 19-20]. Юридична відповідальність державних службовців

передбачає збереження цілісності державно-владних правовідносин, які

існують на державній службі, використовуючи примусові заходи впливу

на тих державних службовців, які вчинили правопорушення. Завдяки



138

застосуванню механізму юридичної відповідальності до державних

службовців можливо постійно підтримувати належне функціонування

державної влади в Україні.

Цілі юридичної відповідальності – це конкретний прояв загальних

цілей права. До них відноситься закріплення, регулювання і охорона

суспільних відносин. Ці цілі й зумовлюють існування регулятивної та

охоронної функцій права [234, с. 23]. Юридична відповідальність, у тому

числі й юридична відповідальність державних службовців, покликана

охороняти суспільні правовідносини. Оскільки цей вид відповідальності

застосовується в правовідносинах у сфері державної служби та

функціонування органу державної чи місцевої влади, то він безпосередньо

спрямовується на охорону і захист даних правовідносин.

Оскільки юридична відповідальність сприяє реалізації охоронної

функції, то і її мету в загальній формі можна визначити як охорону

існуючого ладу та громадського порядку. Відповідальність же, що

застосовується до конкретного правопорушника, має (поряд з охороною

суспільних відносин) вужчу мету – покарання винного. При цьому

держава, здійснюючи заходи примусу, переслідує ще одну мету –

попередження скоєння правопорушень надалі (загальна і спеціальна

превенція) [193, с. 419]. З наведеного визначення можна чітко встановити

охоронну спрямованість юридичної відповідальності. Юридична

відповідальність державних службовців забезпечує як охорону вже

порушених правовідносин у сфері державної служби, так і охорону

правопорушника й забезпечення належної законної реакції на вчинене

державним службовцем правопорушення.

Захист прав, свобод та законних інтересів усіх учасників

суспільних правовідносин. Захист прав, свобод та законних інтересів – це

така форма їх забезпечення, що визначає дію цього механізму, спрямовану

на припинення порушень прав, свобод та охоронюваних законом інтересів
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громадянина, ліквідацію будь-яких перешкод, що виникають при їх

здійсненні, відновлення порушених прав, свобод та охоронюваних законом

інтересів, притягнення особи, винної в учиненні правопорушення, до

відповідальності. У той же час, охорона – це система державних і

громадських заходів організаційно-правового характеру. Можна сказати,

що захист – це право, а охорона – обов’язок [235, c. 118-120]. З огляду на

наведене положення, доцільно констатувати, що притягнення до

юридичної відповідальності має на меті захист прав, свобод та законних

інтересів як безпосередніх колег правопорушника – інших державних

службовців, так й усіх інших осіб, оскільки вчинення державним

службовцем протиправного діяння може вплинути на загальне

функціонування держави й порушити права, свободи та законні інтереси

будь-кого.

Юридична відповідальність – засіб боротьби з правопорушеннями,

засіб забезпечення правомірної поведінки. Цивілізоване право передбачає

цивілізовані засоби, способи здійснення, функції та принципи юридичної

відповідальності, відповідної демократичному розвиткові. Без належної

системи юридичної відповідальності право стає безсилим та ненадійним,

не виправдовує соціальних очікувань. Правові норми, встановлені на їх

підставі права та обов’язки членів суспільства перетворюються в «благі»

наміри, якщо влада не здатна організувати поновлення та захист

порушених прав, примус до виконання обов’язків, покарання тих, хто

порушує правові заборони. Адже досить багато процесів та напрямів

правового розвитку пов’язані із дієвістю права: відчуттям захищеності

кожним, гарантованості прав та законних інтересів, протистоянням сваволі

в процесі упорядкування суспільних відносин, безсумнівною дією

механізмів щодо впровадження правового порядку в усіх сферах

суспільного життя, гарантуванням та забезпеченням системи безпеки, що

пов’язана із соціальною діяльністю, особливо тією, що несе потенційну



140

загрозу життєво важливим інтересам особи, суспільства та держави [236,

с. 31]. Притягуючи державного службовця, який вчинив правопорушення,

до юридичної відповідальності, держава застосовує примусові заходи

захисту прав, свобод та законних інтересів усіх учасників суспільних

правовідносин. Протиправні незаконні дії державних службовців можуть

негативно вплинути на права, свободи та законні інтереси фізичних і

юридичних осіб, які також беруть участь у суспільних правовідносинах, а

тому юридична відповідальність даних осіб спрямовується саме на захист

даних правових явищ від негативного посягання чи зловживання з боку

державних службовців.

Покарання винного у правопорушенні державного службовця.

Основна риса юридичної відповідальності – штрафне, каральне

призначення. При цьому кара – не самоціль, а засіб перевиховання

правопорушника. Поряд з покаранням, юридична відповідальність виконує

правовідновлюючу функцію, тобто служить відновленню порушених прав

особистості або держави. Юридична відповідальність тісно пов’язана із

санкцією правової норми і в цій якості постає як примусове виконання

обов’язку, що виникає у зв’язку з правопорушенням і реалізується в

конкретних правовідносинах [237, с. 330]. Юридична відповідальність,

особливо щодо державних службовців, має неодмінно спрямовуватися на

покарання винного у вчиненому правопорушенні шляхом застосування до

нього відповідного покарання, яке в повній мірі відображатиме нанесену

ним шкоду. Державні службовці володіють повноваженнями й залишення

останніх без покарання за вчинені протиправні посягання та діяння буде

підсилювати в них почуття вседозволеності.

Покарання є формою і мірою юридичного осуду винної,

протиправної поведінки, що полягає у негативній оцінці правопорушення і

особи, яка його вчинила, тобто покарання є наслідком, що настає у разі

недотримання встановлених правил поведінки – юридичних норм [238,
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с. 271-272]. Покаравши державного службовця за вчинене ним

протиправне незаконне діяння, держава забезпечить недопущення

вчинення ним аналогічних або інших правопорушень. У покаранні

віддзеркалюється принцип справедливості юридичної відповідальності

державних службовців, який передбачає рівноцінне реагування у вигляді

негативних наслідків на дії державного службовця-правопорушника.

Специфічним способом попередження вчинення правопорушень у

майбутньому є застосування покарання (стягнення) до осіб, які вчинили

правопорушення. У даний час вже аксіоматичним виглядає твердження:

попереджувальне значення покарання визначається не його жорстокістю, а

невідворотністю останнього. Покарання (стягнення) має принаймні три

попереджувальних аспекти. По-перше, із виключенням суб’єкта з певних

суспільних відносин (обмежуючи право на працю, свободу пересування,

ліквідуючи юридичну особу тощо.) зменшуються можливості у цієї особи

вчинити новий злочин. По-друге, правова інформація про невідворотність

покарання (стягнення), його застосування впливає на суб’єктів, схильних

до скоєння правопорушень. По-третє, загроза покарання (стягнення) має

власне безпосередній превентивний вплив [239, с. 24]. Завдяки покаранню

державних службовців за вчинені ними правопорушення або злочини

держава забезпечує фактичне відновлення порушених правовідносин.

Покарання передбачає забезпечення виховання державних службовців й

недопущення вчинення ними нових правопорушень у майбутньому.

Виховання державного службовця й моральна перебудова

останнього в напрямку формування у нього шанобливого ставлення

до закону. Держава, застосовуючи механізм юридичної відповідальності,

прагне здійснити виховання громадян у дусі поваги до права та закону

[240, с. 212]. У сучасній демократичній державі юридична відповідальність

не є засобом залякування чи каральним інструментом. Юридична
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відповідальність являє собою механізм перевиховання правопорушника й

створення в нього нового, поважного відношення до правових норм.

Ефективна боротьба з порушниками, своєчасне і невідворотне

покарання винних створюють у громадян уявлення про непорушність

існуючого правопорядку, зміцнюють віру у справедливість і міць

державної влади, впевненість у тому, що їхні права та інтереси будуть

надійно захищені. Це, в свою чергу, сприяє підвищенню політичної і

правової культури, відповідальності і дисципліни громадян, активізації

їхньої політичної та трудової діяльності, а в кінцевому рахунку –

зміцненню законності і стійкості правопорядку [241, с. 44]. На державній

службі юридична відповідальність направлена на встановлення

правомірного відношення до законності та існуючих правових норм, які,

зокрема, можуть прийматися безпосередньо державними службовцями,

наприклад, шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів.

Інститут юридичної відповідальності, з одного боку, виховує

суб’єктів права, тим самим сприяючи запобіганню правопорушень; з

іншого – передбачає небажані, несприятливі наслідки для

правопорушника; з третього – може відновити порушені майнові права

потерпілої особи [242, с. 121]. Щодо мети виховання правопорушника, то в

контексті досліджуваної теми юридична відповідальність застосовується

також для того, щоб сформувати належу правосвідомість у державного

службовця, яка полягатиме у несприйнятті правопорушення або злочину й

негативному ставленню до протиправних незаконних дій.

Юридичній відповідальності надають важливу роль у механізмі

правового виховання шляхом духовного формування особистості, без

якого не можна обійтися при реалізації цілей побудови правової держави, а

також сприяння свідомому і добровільному прийняттю відповідальності.

Можна припустити, що юридична відповідальність повинна виховувати

суспільство з метою надання оптимального впливу на вибір
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правослухняного варіанта поведінки, що і виправдовує наміри визначити її

роль у правовому вихованні суспільства, так як необхідний подальший

пошук цілі правового виховання в сучасному суспільстві [243, с. 21].

Забезпечуючи виховання державних службовців-правопорушників,

держава таким чином підвищує ефективність невпинного, сумлінного та

неупередженого здійснення ними державно-владних повноважень і

функцій, що, як наслідок, передбачає покращення діяльності держави у

цілому.

Попередження та недопущення вчинення ним або іншими

державними службовцями правопорушень у майбутньому. В.О. Котюк

визначає юридичну відповідальність як міру покарання правопорушника

шляхом позбавлення його встановлених соціальних благ або цінностей

(матеріальних, духовних, особистих), що йому належали до факту

правопорушення, від імені держави (суспільства), на основі закону або

іншого нормативного акта з метою попередження правопорушень у

перспективі і відновлення (відшкодування) порушених суб’єктивних прав

на матеріальні і духовні цінності [244, с. 121]. Застосування юридичної

відповідальності до державних службовців має на меті, в першу чергу,

подальше унеможливлення вчинення ними правопорушень завдяки

застосовуваним до них примусовим заходам впливу. Окрім того, дана мета

юридичної відповідальності також стосується й інших осіб, зокрема

державних службовців, які проходять державну службу поряд із

правопорушником.

Покарання винної особи не має на меті зруйнувати соціально корисні

зв’язки, навпаки, інститут юридичної відповідальності, виконуючи

комунікативну функцію, покликаний попереджати державного службовця

про неприпустимість криміналізації суспільних відносин у сфері

державного управління, встановлення антисоціальних контактів

використанням свого службового становища. Реалізація даної мети
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пов’язана з потенційною можливістю примушувати державного службовця

до дотримання заборон і обмежень на державній службі, законослухняної

поведінки, дотримання службової дисципліни [245, с. 129-130].

Застосовуючи до державного службовця, який порушив встановлені

законом правові норми, заходи державно-владного примусу, передбачені

інститутом юридичної відповідальності, держава фактично унеможливлює

вчинення ним подальших правопорушень у майбутньому. Більше того,

дана мета юридичної відповідальності державних службовців –

попередження вчинення правопорушень – також передбачає здійснення

психологічного впливу на інших державних службовців задля посилення

правосвідомості та правомірності їх поведінки.

Рівноправне та справедливе притягнення до юридичної

відповідальності даних осіб на загальних умовах, які стосуються усіх

громадян, із врахуванням певних особливостей стосовно державних

службовців.

Справедливість – категорія морально-правової та соціально-

політичної свідомості, це поняття про належні, пов’язані з історично

мінливими уявленнями, невід’ємні права людини. Вона містить вимогу

відповідності між реальною значущістю різних індивідів та їх соціальним

становищем, між їхніми правами та обов’язками, між діянням і платою за

ці діяння, працею і винагородою, злочином і покаранням [226, с. 17].

Спрямованість на забезпечення справедливості юридичної

відповідальності державних службовців передбачає рівноправне та

співрозмірне покарання за вчинене ними правопорушення або злочин, а

також рівність щодо умов та вимог притягнення до юридичної

відповідальності.

Вимоги справедливості можна поділити на кілька рівнів. Перший

рівень має найбільший ступінь узагальнення і виражається в наступних

вимогах: рівності, гуманізму, відповідності правових норм моральним,
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наявності ієрархії в захисті суспільних відносин. Причому всі ці вимоги

взаємопов’язані між собою і доповнюють одне одного. Другий рівень

вимог принципу справедливості юридичної відповідальності розкривається

через принципи законності, невідворотності, індивідуалізації,

відповідальності за винні діяння. У найзагальніших рисах це вимоги того,

що юридична відповідальність повинна здійснюватися на основі закону і в

межах закону, вона має враховувати суспільну небезпеку правопорушника

і правопорушення, повинна наступати невідворотно і тільки за

усвідомлену, винну поведінку [246, с. 130]. Юридична відповідальність

державних службовців є фактично ідентичним суспільно-правовим

підінститутом поряд із загальним інститутом юридичної відповідальності

усіх громадян, однак із певними особливостями, що зумовлені правовим

статусом даної категорії громадян.

Щодо даної мети, то, безумовно, вона передбачає поширення на

державних службовців усіх визначених Конституцією України положень,

які стосуються юридичної відповідальності, зокрема неможливості бути

двічі притягнутим до відповідальності та інших [247]. Разом з тим,

Законом України «Про державну службу» від 2015 року передбачається,

що при притягненні до матеріальної відповідальності державного

службовця матеріальна шкода відшкодовується не безпосереднім

правопорушником – державним службовцем, а державою, яка, в свою

чергу, має право зворотної вимоги до даного посадовця.

Переходячи до аналізу завдання юридичної відповідальності

державних службовців, необхідно навести думку Л.Д. Коровіної, яка

вважає, що завдання юридичної відповідальності полягає в тому, щоб

регулювати й охороняти існуючий лад і суспільний порядок [248, с. 35].

Юридична відповідальність, у тому числі й відповідальність державних

службовців, спрямована на здійснення певної охорони. У загальному
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плані, юридична відповідальність фактично передбачає охорону права,

зокрема відповідних правових норм, й забезпечує їх непорушність.

Завдання юридичної відповідальності – це те, що потрібно подолати,

виконати, втілити в життя для досягнення наміченої мети юридичної

відповідальності. Так, для досягнення найближчої мети зниження рівня

правопорушень завданнями юридичної відповідальності є охорона

суспільних відносин, зміцнення правопорядку і законності, формування

активної громадянської позиції [249, с. 7]. Даний механізм державно-

владного примусу характеризується здійсненням правовідновлюючої

функції, що означає підтримання належного правового становища –

повноцінної і всеосяжної законності. Щодо державної служби, то,

враховуючи наведену позицію, завданням юридичної відповідальності

також буде формування активної позиції серед державних службовців

щодо безупинного дотримання встановлених законом правових норм та

правил й непорушення прав, свобод та інтересів громадян і держави.

Д.А. Липинський, досліджуючи юридичну відповідальність,

зазначає, що в існуючій системі нормативно-правових актів законодавець

спеціально не розкриває мету і завдання юридичної відповідальності. Як

правило, він вказує на мету всього нормативно-правового акта або на мету

окремого структурного утворення, що входить до інституту юридичної

відповідальності, наприклад мети покарання. Таким чином, цілі і завдання

юридичної відповідальності необхідно виводити логічним шляхом,

виокремлюючи їх з ряду загальних цілей юридичної відповідальності

[250]. На думку вченого, завданнями кримінально-процесуального

законодавства є регулювання порядку та умов виконання і відбування

покарань, визначення засобів виправлення засуджених, охорона їх прав,

свобод і законних інтересів, надання засудженим допомоги у соціальній

адаптації [251, с. 62]. Підсумовуючи наведену науковцем позицію, можемо

сміливо стверджувати, що завдання будь-якої юридичної відповідальності,
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в тому числі й відповідальності державних службовців, полягає в охороні –

в загальній охороні правовідносин у сфері державної служби, охороні

відповідних правових норм у сфері державної служби тощо.

Цілі юридичної відповідальності конкретизуються в завданнях з

охорони і захисту тих чи інших об’єктів правового регулювання,

конкретних видів приватних і публічних інтересів. Цілі досягаються і

завдання вирішуються в процесі здійснення функцій юридичної

відповідальності [233, с. 40]. Завдання юридичної відповідальності

передбачають охорону існуючого правового стану, цілісності

правовідносин. З приводу державної служби, то завданням юридичної

відповідальності посадових осіб буде охорона правопорядку на державній

службі та в кожній окремій її сфері.

Отже, беручи до уваги наведені вище наукові позиції щодо

тлумачення завдання юридичної відповідальності й враховуючи

також фактичну відсутність завдання загальної юридичної

відповідальності державних службовців, зазначимо, що під останнім

необхідно розуміти охорону суспільних правовідносин, які існують у

сфері державної служби, правового становища, правопорядку на

державній службі та дисципліни, а також захист і відновлення прав,

свобод й інтересів громадян та інших учасників суспільних

правовідносин, а також держави, яким у зв’язку із вчиненням

державним службовцем правопорушення було завдано шкоду.

Таким чином, провівши глибокий теоретико-правовий аналіз

наукових положень щодо визначення та розуміння мети, функцій і завдань

юридичної відповідальності державних службовців, можна підсумувати,

що даний вид державно-владного примусу є важливим засобом

забезпечення законності й правопорядку в органах державної та місцевої

влади, який передбачає справедливе реагування держави на протиправні

винні дії державних службовців.
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2.3 Функції юридичної відповідальності державних службовців

Державно-владні повноваження та функції, які покладаються на

посадовців, безпосередньо кореспондують тій юридичній відповідальності,

яку вони несуть та яка характеризується посиленим впливом й більш

суворими межами дозволеної поведінки. Ті жорсткі заходи й засоби, які

застосовуються до державних службовців у разі вчинення ними

правопорушень або злочинів, зумовлені їх специфічним статусом та

важливим значенням, яке вони відіграють у діяльності держави.

Визначення функцій дозволить осмислити загальне спрямування

такого методу державно-владного примусу як юридична відповідальність

державних службовців й надасть змогу на основі теоретико-правового

аналізу виявити певні особливості саме даного виду юридичної

відповідальності, що виділяють її з-поміж юридичної відповідальності

інших осіб.

Аналізуючи функції юридичної відповідальності, варто навести

позицію О.Ф. Скакун, яка вважає, що до функцій юридичної

відповідальності належать наступні:

 правоохоронна;

 виховна;

 правовідновлююча (компенсаційна);

 загальнопревентивна;

 каральна (штрафна);

 спеціально-превентивна [177, с. 465].

Зважаючи на наведену класифікацію функцій, можна сказати, що

вони деяким чином відповідають розглянутим видам мети, що є цілком

обґрунтовано та пояснюється взаємозалежністю функцій та мети

юридичної відповідальності. Перевагами даної класифікації функцій є їх

достатньо широкий перелік, а також чіткість сформульованих функцій, які

кореспондують видам мети юридичної відповідальності. Проте недоліком
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даного переліку є недоцільність та незрозумілість у виведенні такої

функції як спеціально-превентивна.

Як зазначають В.М. Кириченко та О.М. Куракін, функції юридичної

відповідальності – це основні напрями впливу як на правопорушника, так і

на інших осіб з метою захисту правопорядку і виховання суб’єктів права,

які вчинили чи можуть вчинити правопорушення. Основними функціями

юридичної відповідальності є:

 каральна (штрафна, репресивна), яка полягає у негативній

реакції держави на вчинене правопорушення та покаранні винної особи,

спричиненні їй особистих, майнових або організаційних обтяжень, що

виражаються у настанні негативних наслідків для правопорушника;

 правовідновлювальна (компенсаційна), яка полягає в

забезпеченні порушеного інтересу і поновленні порушених протиправною

поведінкою суспільних відносин, стягненні заподіяного збитку з

правопорушника, компенсації матеріальної та моральної шкоди;

 попереджувально-виховна (превентивна), яка полягає у

підвищенні рівня правової свідомості та правової культури громадян,

вихованні у них поваги до права та потреби правомірної поведінки,

перевихованні правопорушників та формуванні мотивів, що спонукають їх

дотримуватися законів, поважати права й інтереси інших осіб [229, с. 171].

Автор згрупував деякі функції юридичної відповідальності, зокрема

попереджувальну та виховну й, таким чином, надав більш лаконічну

класифікацію. Позитивним моментом є те, що автор наводить коротку

характеристику окреслених функцій, однак групування останніх видається

не зовсім доцільним в силу того, що функції направлені на реалізацію

конкретних цілей. Функції відповідають поставленій меті або цілі, а тому

їх групування не надає можливості простежити чіткі спрямування

юридичної відповідальності.
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В.В. Копєйчиков акцентує увагу на тому, що функції юридичної

відповідальності – це головні напрями юридичного впливу як на

правопорушника, так і на інших осіб з метою захисту правопорядку і

виховання суб’єктів права, які скоїли чи можуть скоїти правопорушення.

Розрізняють такі види функцій юридичної відповідальності:

 превентивну (попереджувальну);

 виховну;

 репресивну (каральну);

 компенсаційну (поновлювальну);

 сигналізаційну (інформаційну) тощо [230, с. 173-174].

Перевагою наведеного переліку функцій юридичної відповідальності

є те, що в ній відображена унікальна функція – сигналізаційна, яка полягає

в інформуванні громадськості щодо вчиненого правопорушення. Це

видається достатньо доречним в контексті досліджуваної теми. Проте

відсутність у вищезазначеній класифікації правоохоронної функції

свідчить про недостатньо глибокий теоретико-правовий аналіз даного

суспільно-правового явища.

Як наголошує К.Г. Волинка, мета юридичної відповідальності

реалізується через її відповідні функції, які відображають основні напрями

впливу юридичної відповідальності на суспільні відносини. Саме у

функціях юридичної відповідальності розкривається її роль і значення в

забезпеченні реалізації, охорони і захисту прав і свобод особи. Головними

функціями юридичної відповідальності, які органічно випливають з її

цілей, виступають:

 регулятивна;

 охоронна.

Похідними від цих функцій є:

 штрафна (каральна);

 правовідновлювальна;
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 попереджувальна;

 виховна;

 стимулююча [223, с. 185].

Автор ґрунтовно підійшов до визначення функцій юридичної

відповідальності. Наведена ним класифікація містить фактично усі

найважливіші функції даного явища. Проте не зовсім зрозумілим є поділ

функцій на основні та похідні. Кожна функція відіграє вагоме значення

при реалізації юридичної відповідальності, а тому такий поділ є

негативним.

Звужуючи наш теоретико-правовий аналіз, варто навести

класифікацію Я.В. Ячало, за якою до функцій юридичної відповідальності

державних службовців належать:

1) правоохоронна:

 штрафна (каральна) – це негативна реакція держави на

протиправні діяння, реалізується за допомогою заподіяння

правопорушнику певних обмежень особистого, матеріального або

організаційного характеру;

 правовідновлювальна (компенсаційна) – спрямована на

усунення безпосередньо завданої шкоди, здійснюється шляхом

відновлення порушених прав, примусового виконання обов’язків,

усунення протиправних станів;

2) виховна:

 загальнопревентивна – спрямована на виховання громадян у

дусі поваги до закону;

 спеціально-превентивна – спрямована на перевиховання

правопорушника [252, с. 7].

Наведена класифікація є доречною, оскільки відображає саме

функції юридичної відповідальності досліджуваної нами групи громадян –

державних службовців. І це є достатньо позитивним моментом. Недоліком
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окресленого вважаємо те, що автор не виділяє в якості окремих функцій

виховну та правоохоронну, а іменує так групи функцій, хоча  необхідно

окремо розглядати кожну з наведених.

Таким чином, враховуючи усе вищевикладене, необхідно надати

авторську класифікацію досліджених функцій юридичної відповідальності

державних службовців, серед яких:

 правоохоронна;

 правовідновлююча;

 каральна;

 виховна;

 превентивна;

 інформаційна.

Правоохоронна. В.І. Московець визначає правоохоронну функцію

як основний напрям внутрішньої діяльності держави, спрямований на

забезпечення охорони від будь-яких порушень конституційного ладу, прав

і свобод громадян, законності і правопорядку, довкілля, встановлених і

регульованих правом усіх суспільних відносин [253, c. 10]. Юридична

відповідальність державних службовців є мірою необхідного захисту

порушеного посадовцем права у вигляді встановленої правової норми.

Тобто держава, притягаючи державного службовця до юридичної

відповідальності таким чином здійснює реагування на порушену норму та

забезпечує її захист через застосування до посадовця заходів державно-

владного примусу.

Для правоохоронної функції права, зокрема й юридичної

відповідальності, характерним є такий правовий вплив, який спрямований

на охорону (захист) суспільних відносин, що утворюють найбільш важливі

соціально-економічні, культурно-моральні та державно-політичні сфери

діяльності людей, і, відповідно, на витіснення і ліквідацію відносин,

небезпечних для людини, її життя, здоров’я, моральності соціального і
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економічного благополуччя. Правоохоронна функція пов’язана з

використанням, головним чином, заборонених правових норм. Зміст цієї

функції включає встановлення санкцій і складів діянь, що утворюють

підстави для юридичної відповідальності [254, с. 313]. У контексті

досліджуваної теми правоохоронна функція передбачає визначення складів

правопорушень та злочинів для такої специфічної категорії громадян як

державні службовці й застосування щодо них відповідних санкцій за

вчинені протиправні діяння.

Правовідновлююча. Правовідновлююча функція зводиться до

такого впливу норм юридичної відповідальності на свідомість і поведінку

людей, який призводить порушене правовідносини в попередній

нормальний стан. Правовідновлююча функція має на меті компенсацію

завданої моральної або матеріальної шкоди, відновлення порушеного

права суб’єкта. Результат впливу правовідновлюючої функції можна

розділити на два види: спеціальний і соціальний. До першого відноситься

відновлення правопорядку, законності правовідносин. До другого –

відновлення безпосередньо правовідносин, що не врегульовані правом

[226, с. 21]. Вчиняючи корупційне правопорушення, державний

службовець порушує цілісність системи відповідного державного або

місцевого органу, завдаючи шкоди його функціонуванню. Притягнення

даного посадовця до юридичної відповідальності забезпечить повернення

або відновлення існуючого до правопорушення становища.

Будь-яке протиправне діяння означає зіткнення інтересів окремо

взятої людини, з одного боку, і всього соціуму – з іншого. Ізольованість

злочинця від суспільства призводить до відновлення порушених

суспільних відносин або до запобігання цих порушень. Каральна функція

юридичної відповідальності має на меті покарання осіб, які вчинили

протиправні діяння. Але при її реалізації може бути приведений у дію і

механізм відшкодування шкоди, заподіяної правопорушенням. Діючи
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одночасно з каральною, відновлювальна функція примушує винного до

правомірної поведінки, компенсує втрати держави, потерпілого [255, с.

65]. Таким чином, здійснюється фактичне відновлення існуючого до

правопорушення правового становища. Відновлююча функція передбачає

стягнення з державного службовця матеріального або морального

характеру на задоволення та відшкодування існуючої у зв’язку з

правопорушенням матеріальної або моральної шкоди.

Каральна. М.П. Трофімова вказує, що каральна функція становить

собою напрям правового впливу норм юридичної відповідальності на

суб’єктів правопорушення, який полягає в їх осуді та позбавленнях

майнового чи іншого характеру [231, с. 8]. Каральна функція є основною

функцією юридичної відповідальності, яка передбачає фактичне

заподіяння шкоди державному службовцю, котра буде рівноцінна

вчиненому ним діянню і може мати як майновий, так і немайновий

характер, а саме позбавлення звання, чину, спеціального права тощо.

Каральний вплив веде до звуження найрізноманітніших прав і появи

у суб’єкта нових обов’язків, яких не існувало до моменту скоєння

правопорушення. Може порушуватися майнова сфера, звужуватися

особисті немайнові права (право на свободу пересування, виборчі права,

трудові права тощо), у результаті чого можуть припинятися відносини

власності, трудові відносини, виборчі відносини, а також відбуватися зміна

відносин. Каральна функція спрямована на припинення або зміну

існуючих суспільних правовідносин і встановлення конкретного правового

зв’язку між суб’єктами права, необхідного для реалізації юридичної

відповідальності (правовідносин юридичної відповідальності). Отже,

об’єктами її впливу виступають конкретні суспільні правовідносини.

Результат такого впливу – припинення певних конкретних суспільних

відносин і виникнення нового правовідношення, якого не існувало раніше.

У результаті впливу каральної функції відбувається звуження правового
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статусу [239, с. 20]. Завдяки каральній функції правовий статус державного

службовця може звужуватися, він позбавляється певних прав та набуває

нових обов’язків, наприклад, сплатити моральну чи матеріальну

компенсацію, штраф тощо. Таким чином, забезпечується покарання

правопорушника-державного службовця.

Виховна. Виховна функція розглядається як така, що спрямована на

сприйняття усіма громадянами цінності права, виховання поважливого

ставлення до нього з боку суспільства, зростання правової активності з

метою запобігання правопорушенням (загальна превенція), а також на

виховну корекцію заходами юридичної відповідальності поведінки особи,

що вже вчинила правопорушення, з метою запобігання вчиненню нею

нових протиправних діянь (приватна превенція) [256, с. 387].

Застосовуючи заходи й засоби юридичної відповідальності до державних

службовців-правопорушників, держава здійснює виховний вплив на усіх

посадових осіб, забезпечуючи підтримку правосвідомості громадян на

постійному рівні, що передбачає невпинне дотримання встановлених

правових норм і правил.

Невідворотність і ефективність юридичної відповідальності мають

великий виховний вплив на свідомість та волю людей, формуючи у них

установку на утримання від неправомірних дій і дотримання правових

заборон [257, с. 214-215]. Виховна функція юридичної відповідальності

державних службовців характеризується застосуванням усіх можливих мір

до правопорушника з метою формування в нього ідеології недопущення

здійснення неправомірних дій.

Виховна функція спрямована на внутрішній світ правопорушника. Її

ефективності повинні сприяти справедливість самого законодавства,

відображення в ньому моральних цінностей і суспільних підвалин,

розумно встановлений баланс між інтересами держави, суспільства та

інтересами конкретного суб’єкта-учасника правовідносин у сфері
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юридичної відповідальності [258, с. 264]. Юридична відповідальність,

виконуючи зазначену функцію, передбачає не лише застосування

примусових негативних заходів матеріального чи морального характеру, а

також і заходів позитивного психологічного впливу задля забезпечення

утворення високих правомірних моральних цінностей у правопорушника-

державного службовця.

Превентивна. Превентивна функція полягає в попередженні

здійснення нових правопорушень. Превентивна функція або, як її ще

називають, виховна, задається охоронної функцією права і завданнями, які

ставить держава в справі охорони правопорядку. Превентивна функція

юридичної відповідальності – це напрям правового впливу норм

юридичної відповідальності на поведінку суб’єктів суспільних відносин,

що виражається у витісненні антигромадської поведінки [226, с. 20-21].

При реалізації юридичної відповідальності щодо державних службовців,

то остання означає, що в майбутньому дана особа, а також інші не

вчинятимуть відповідне правопорушення або інші протиправні дії й лише

дотримуватимуться встановленого правопорядку та визначених у

законодавстві норм і правил. Попередження правопорушень є головним та

важливим напрямом функціонування юридичної відповідальності

державних службовців.

У системі державної служби особлива роль відводиться

превентивній функції, реалізація якої забезпечує соціальне призначення

інституту юридичної відповідальності в сфері державного управління.

Безсумнівно, в процесі подальшого розвитку інституту державної служби

саме дана функція юридичної відповідальності стає пріоритетною, отримує

своє організаційно-правове закріплення в забезпеченні профілактики

правопорушень у діяльності державного апарату. В даний час

активізувалася законотворча робота щодо розробки нових нормативних

правових актів та внесення змін до діючих, які містять у собі заходи
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превентивного характеру або встановлюють такі санкції, які стають

руйнівними для корупціонерів [245, с. 129]. Превентивна або

попереджувальна функція забезпечує застосування до державних

службовців відповідних засобів примусового характеру, які

унеможливлять появу в них нових намірів щодо вчинення правопорушень

або злочинів.

Інформаційна. Інформаційна функція права – один із

найважливіших шляхів руху соціальної інформації, яка використовується

для передачі необхідних відомостей суб’єктам права. Потреба громадян в

отриманні достовірної, своєчасної, повної інформації зростає щодня, як

зростає необхідність правової інформованості кожного індивіда та

суспільства в цілому, що є передумовою для зростання ролі інформаційної

функції права, проведення комплексного дослідження інформаційної

функції права [259, с. 1]. У контексті досліджуваної теми інформаційна

функція юридичної відповідальності державних службовців забезпечує,

зокрема, виконання вищеперелічених функцій, таких як виховна та

превентивна, здійснюючи належне інформування громадян щодо вчинення

державними службовцями правопорушень, а також надаючи їм можливість

знати про загальний рівень злочинності та правопорушень в органах

державної або місцевої влади.

У контексті інформаційної функції права варто відзначити, що право

– потужне джерело моральної орієнтації суб’єктів у суспільстві. І завдання

права – формувати соціально корисну, позитивну спрямованість

правомірної поведінки суб’єктів [260, с. 134]. Інформаційна функція в

юридичній відповідальності державних службовців передбачає

оприлюднення відомостей щодо вчинення державними службовцями-

правопорушниками правопорушення, про хід розгляду справ, а також про

застосування відповідних санкцій стосовно них.
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2.4 Зміст та складові елементи юридичної відповідальності

державних службовців

У процесі своєї еволюції суспільство виробляло певні правила, які

надавали змогу регулювати й контролювати поведінку людей. Розмаїття

соціальних, економічних, психологічних та інших чинників зумовлювало

створення відповідних меж у свободі дій. Поступово цивілізація прийшла

до встановлення сучасного регулятора соціальної поведінки людей, яким

стало право. Право не лише дає змогу стримувати дії членів суспільства, а

й надає їм можливість вибору різних варіантів таких дій. Разом з тим,

право також передбачає існування певних механізмів, що

характеризуються застосуванням примусу для захисту та підтримки

належної поведінки у суспільстві. Одним із таких механізмів є юридична

відповідальність.

Юридична відповідальність – це правовий засіб, який, у першу

чергу, спрямований на захист самого права від посягань та зловживань

різних учасників суспільних правовідносин. Будучи санкціонованою

державою, вона допомагає їй підтримувати необхідний рівень законності

та правопорядку. Не всі люди володіють високим ступенем

правосвідомості, який передбачає невпинне дотримування законодавчо

закріплених норм та правил. Для тих осіб, котрі виходять за нормативно-

встановлені межі, й застосовується окреслений засіб державного

регулювання.

Для державних службовців, які уособлюють державу, постійно

представляючи її інтереси, основним завданням є дотримання

встановлених законами держави правових норм та правил. Однак, як і

будь-якій людині, державним службовцям не завжди це вдається.

Різноманітні об’єктивні та суб’єктивні фактори спонукають останніх до
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порушення положень, визначених у нормативно-правових актах. Саме

тому на таких категорій громадян також поширюються трактати інституту

юридичної відповідальності, яка є навіть більш посиленою та суворою

щодо них, аніж інших членів суспільства.

У цілому юридична відповідальність – багатоаспектне явище, яке

кожен з науковців розуміє, виходячи із своїх власних теорій та переконань,

а щодо юридичної відповідальності державних службовців, то дане

суспільно-правове явище характеризується складністю та багатогранністю

і тому вимагає глибокого теоретико-правового аналізу, направленого на

з’ясування його сутності та значення у сучасній демократичній державі,

якою є Україна. У зв’язку з цим, а також через широкі реформи, які,

зокрема, спрямовані на удосконалення інституту юридичної

відповідальності посадових осіб, важливо переглянути зміст та складові

елементи останньої, оскільки це надасть змогу певним чином встановити

об’єктивну істину у наукових спорах та дискусіях, які перманентно

точаться як серед вітчизняних, так і зарубіжних вчених.

О.І. Іванова вказує, що юридична відповідальність відрізняється від

інших видів соціальної відповідальності формальною визначеністю,

обов’язковим дотриманням правових норм, державним контролем за їх

виконанням, застосуванням до правопорушника державного примусу,

запобіганням правопорушенням та охороною правопорядку. Таким чином,

вона забезпечує охорону особистих, соціальних благ та гарантує

застосування інших охоронних правових інститутів [179, с. 23]. За

положенням автора, до змісту юридичної відповідальності входять

обов’язкове дотримання правових норм, а також фактичне застосування

заходів державно-владного примусового впливу до тих, хто їх не

дотримується та порушує.

Підсумовуючи вищеокреслене, акцентуємо увагу на тому, що коли

зміст інших правовідносин породжує взаємні права та обов’язки сторін, то
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в даному випадку, а саме у контексті правовідносин щодо юридичної

відповідальності, в однієї сторони виникає лише обов’язок, який

кореспондує праву іншої сторони.

С.С. Алєксєєв зазначає, що юридична відповідальність – це

обов’язок особи зазнати заходів державного примусу, покарання за

порушення закону [261, с. 266]. Знову ж таки, якщо розглядати зміст

юридичної відповідальності через призму правових відносин, можна

констатувати наявність двосторонніх правовідносин, однією стороною з

яких є держава, а іншою – фізична чи юридична особа, що вчинила

правопорушення, тобто не дотрималась загальнообов’язкових правових

норм, і щодо якої застосовуються спеціальні засоби, направлені на її

покарання.

С.Н. Братусь під відповідальністю розуміє заходи державного або

суспільного примусу [178, с. 115]. Враховуючи дане положення, зміст

юридичної відповідальності становитиме сукупність певних заходів та

засобів, які застосовуються державою до правопорушника. Проте слід

зазначити, що таке тлумачення юридичної відповідальності та її змісту є

занадто вузьким і не дозволяє окреслити всю повноту даного суспільно-

правового явища. Зміст юридичної відповідальності являє собою дещо

більше, аніж певні заходи державно-владного примусу і передбачає

наявність певних сторін-суб’єктів, виникнення відповідного обов’язку

тощо.

Д.М. Лук’янець акцентує увагу на тому, що в теорії права, як

правило, виділяють юридичний і фактичний зміст правовідносин.

Юридичний зміст складають суб’єктивні права і юридичні обов’язки

сторін правовідносин, а фактичний – дії, спрямовані на практичну

реалізацію зазначених прав і обов’язків. Оскільки діяльність органів влади

щодо реалізації владних повноважень здійснюється переважно у

процесуальній формі, то зміст відносин відповідальності буде відбиватись
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у порядку притягнення до відповідальності, тобто у процедурі виникнення

обов’язку особи, винної у вчиненні правопорушення, зазнавати позбавлень

особистого або майнового характеру [262, с. 7-8]. З огляду на наведене

визначення, зміст юридичної відповідальності передбачає наявність

юридичного та фактичного аспекту. Варто погодитися із запропонованим

положенням, оскільки юридична відповідальність державних службовців у

своєму змісті передбачає наявність відповідних законодавчо закріплених

норм та правил, визначених спеціально щодо даної категорії громадян, а з

приводу фактичного змісту, то він становить собою реально вчинені

протиправні дії державних службовців, на основі яких держава отримує

реальне право застосовувати заходи примусу, а правопорушник-державний

службовець – обов’язок понести відповідальність та дотримуватись

застосовуваних щодо нього заходів.

Юридична відповідальність – це специфічний обов’язок понесення

порушником позбавлень особистого або матеріального характеру за

вчинене правопорушення відповідно до санкції порушеної норми права

[263, с. 10]. Юридична відповідальність не може зводитись лише до

визначення її як правовідносин, оскільки зміст останніх фактично

становить собою присутність у сторін практично однакових прав і

обов’язків, у той час як юридична відповідальність передбачає наявність

виключно обов’язку однієї сторони, правопорушника, понести покарання

за вчинене протиправне діяння.

Фактично зміст юридичної відповідальності полягає в утворенні

внаслідок правопорушення правовідносин між державою, в особі її

спеціально уповноважених органів, та правопорушником, на якого

покладається обов’язок нести відповідні збитки й позбавлення за вчинене

ним протиправне діяння, за порушення вимог, які містяться в нормах права

[264, с. 22]. За вчинене державним службовцем правопорушення держава

покладає на останнього обов’язок відновити існуюче до вчиненого діяння
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правове становище й справедливо понести покарання у вигляді збитків

матеріального чи морального характеру, яким він компенсує завдану

державі або громадянам шкоду. Тобто зміст юридичної відповідальності

державних службовців є специфічним обов’язком, що утворюється

внаслідок здійснення незаконних протиправних дій.

І.О. Кузьмін вказує, що юридична відповідальність постає лише як

специфічний вид обов’язку особи зазнати несприятливих наслідків у

результаті вчинення нею правопорушення. Оскільки правопорушення

традиційно відносяться до складних юридичних фактів, що породжують

виникнення, зміну або припинення конкретних правовідносин, то стає

незрозуміло, чому далеко не всіма дослідниками в рамках концепції

«відповідальність – обов’язок» обговорюється суб’єктивний характер

такого охоронного зобов’язання [265, с. 19]. Науковець справедливо

наголошує на незрозумілості недостатніх досліджень суб’єктивних

чинників обов’язку нести юридичну відповідальність. Варто наголосити на

тому, що більшість як вітчизняних, так і зарубіжних науковців трактують

зміст юридичної відповідальності як певний обов’язок, зобов’язання

особи. Це зумовлено юридичною природою юридичної відповідальності,

яка характеризується імперативністю, що, в свою чергу, властиво правовій

природі обов’язку. Тут немає місця свободі дій, оскільки юридична

відповідальність не передбачає певних альтернативних варіантів в обранні

заходів чи засобів державно-владного примусу правопорушником. У

юридичній відповідальності безпосередньо для правопорушника взагалі

відсутня свобода, він повинен реалізовувати волю держави щодо

понесення негативних наслідків вчиненого ним протиправного винного

діяння.

В.К. Бабаєва також наголошує, що юридичну відповідальність слід

охарактеризувати як юридичний обов’язок – єдино можливий наслідок і

форму впливу на суспільні відносини [266, с. 461-462]. Інакше вплинути
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або врегулювати порушені суспільні правовідносин, ніж шляхом

покладення обов’язку на правопорушника, неможливо. Будь-яка людина, в

тому числі й державний службовець, у разі вчинення правопорушення та

наявності права вибору чи свободи дій ухилиться від юридичної

відповідальності та понесення негативних наслідків. Саме тому зміст

юридичної відповідальності державних службовців становитиме виключно

обов’язок понести кару, визначену державою, за вчинене державним

службовцем правопорушення.

К.В. Басін вказує, що зміст юридичної відповідальності визначається

як юридичний обов’язок дотримання чи виконання вимог права,

реалізованого у правомірній поведінці суб’єктів права, яка схвалюється і

заохочується державою, а в разі його порушення – обов’язку

правопорушника притерпіти осуд, обмеження прав матеріального,

організаційного або особистого характеру чи засудження [267, с. 7].

Науковець визначає зміст юридичної відповідальності через призму її

позитивного та негативного аспектів, що є доречним у контексті

досліджуваної теми, а саме юридичної відповідальності державних

службовців. Позитивна відповідальність в основному властива саме

державним службовцям – посадовим особам держави. Відповідно до

даного аспекту зміст юридичної відповідальності державних службовців

полягатиме у виконанні обов’язку щодо додержання встановлених законом

вимог, правових норм та правил. Виходячи з негативного аспекту

юридичної відповідальності, зазначимо, що зміст останньої для державних

службовців передбачатиме виконання зобов’язання щодо понесення

збитків матеріального й нематеріального характеру за заподіяну власними

діями шкоду державі чи іншим суб’єктам або учасникам суспільних

правовідносин.

Н.В. Іванчук вказує на те, що юридична відповідальність

безпосередньо пов’язана з правами та обов’язками громадян, із



164

виконанням взаємно прийнятих зобов’язань різними суб’єктами, із рівнем

розвитку правосвідомості, правової культури громадян у суспільстві, тобто

це є певною мірою свободи [268, с. 10]. Науковець фактично звужує

розгляд даного суспільно-правового явища до виключно позитивного

аспекту юридичної відповідальності. Юридична відповідальність в її

ретроспективному контексті не може бути мірою свободи, зокрема для

правопорушника, оскільки останній має діяти виключно у встановленому

державою напрямі, без можливості обрання інших варіантів поведінки.

Наведене визначення стосується змісту позитивної юридичної

відповідальності, що не дозволяє в повній мірі визначити природу

досліджуваної категорії.

О.В. Мелехін розуміє юридичну відповідальність як обов’язок

правопорушника понести покарання, зазнати санкцій, що передбачені

правовими нормами і застосовуються компетентними органами за

вчинення ним протиправного діяння [269, с. 407]. Наведене тлумачення

змісту юридичної відповідальності передбачає наявність двох аспектів:

правопорушника та держави в особі уповноважених органів, які

взаємодіють між собою, забезпечуючи відновлення законності,

правопорядку, та понесення покарання за вчинене протиправне діяння. Для

державних службовців, в більшості випадків, у правових нормах

визначається окрема санкція, яка містить спеціальний обов’язок, що

покладається на них за здійснення правопорушення або злочину і

передбачає специфічні негативні наслідки для даної категорії осіб.

П.Г. Алєксєєнко влучно зауважує, що юридична відповідальність

завжди носить публічний характер, так як саме держава покликана

охороняти існуючий правопорядок в суспільстві та притягувати

правопорушників до юридичної відповідальності. У галузях приватного

права, (цивільного, трудового) правопорушнику надається можливість

добровільно відшкодувати завдані збитки і лише в разі відмови
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добровільно виконати свій обов’язок – понести відповідальність, яка

реалізується через суд. У сфері публічного права (кримінального,

адміністративного) на перший план висувається державний примус [226, с.

14]. Отже, все ж можна стверджувати, що деякі види юридичної

відповідальності передбачають певну свободу дій. Зокрема, як зазначає

П.Г. Алєксєєнко, цивільна та трудова відповідальність характеризується

можливістю добровільного виконання покладеного у зв’язку із

правопорушенням, обов’язку, що й визначає свободу дій у сфері даних

видів юридичної відповідальності. Для державного службовця добровільне

виконання певного обов’язку у зв’язку з настанням відповідного виду

юридичної відповідальності характеризуватиме його особу як таку, що

зазнала дії виховної функції юридичної відповідальності й усвідомлює

вчинене ним діяння та з розумінням ставиться до виконання зобов’язання.

На думку В.М. Ягудіної, юридична відповідальність, по суті, є

понесенням суб’єктом будь-яких несприятливих правових наслідків у

вигляді позбавлень і обмежень особистого, організаційного або майнового

характеру. Її законність і невідворотність забезпечуються за допомогою

таких юридичних засобів, як правовідносини, юридичний обов’язок,

примусові заходи, правозастосування. Тому цей юридичний

інструментарій та відповідна термінологія неминуче використовуються

поряд з категорією «понесення» при визначенні поняття відповідальності в

праві. Юридичне понесення виражається у виникненні і реалізації

обов’язку суб’єкта перетерпіти несприятливі правові наслідки за скоєне

правопорушення [270, с. 20-21]. Як уже зазначалося, більшість науковців

тлумачать зміст юридичної відповідальності саме як обов’язку, що в

принципі є обґрунтованим та доцільним. Зміст юридичної відповідальності

державних службовців передбачатиме виникнення зобов’язання щодо

понесення негативних наслідків та його виконання. У цьому проявляється

природа юридичної відповідальності. Вчинення правопорушення



166

неодмінно матиме своїм наслідком виникнення у державного службовця

обов’язку щодо відновлення порушених правовідносин, законності й

правопорядку та зазнання збитків матеріального або нематеріального

характеру.

Н.В. Єжова при дослідженні юридичної відповідальності державних

службовців акцентує увагу на тому, що саме існування юридичного

обов’язку суб’єкта дотримуватися і виконувати вимоги норм права є

вказівкою на статику позитивної юридичної відповідальності, а процес їх

реалізації в правомірній поведінці показує її динаміку. Зміст же юридичної

відповідальності державних цивільних службовців полягає в наявності у

кожного цивільного службовця строго індивідуалізованого юридичного

обов’язку дотримуватися і виконувати вимоги норм права, а в разі їх

порушення – юридичного обов’язку зазнати засудження і різних

правообмежень [271, с. 11]. Автор достатньо аргументовано підходить до

визначення змісту юридичної відповідальності державних службовців.

Наведена дефініція максимально повно охоплює зміст досліджуваного

нами суспільно-правового явища. Державні службовці як представники

держави, її обличчя, безумовно, несуть позитивну відповідальність, яка

полягає в постійному дотриманні правових норм і приписів і це є їх

обов’язком. У разі ж вчинення правопорушення, тобто порушення

законодавчо закріплених приписів і норм, вищеокреслений обов’язок

фактично змінюється на зобов’язання зазнати державного осуду й бути

певним чином обмеженим завдяки застосуванню заходів державно-

владного примусу.

Юридична відповідальність державних цивільних службовців – це

юридичний обов’язок цивільного службовця дотримуватися і виконувати в

процесі службової діяльності покладені на нього посадові обов’язки, або

зазнати несприятливих наслідків особистого, матеріального або

організаційного характеру внаслідок неналежного виконання або
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невиконання покладених на нього посадових обов’язків, що знайшли вираз

у формі правопорушення. Таким чином, набуваючи спеціальний

юридичний статус, вступаючи в конкретні правовідносини, цивільний

службовець тим самим наділяється конкретними юридичними обов’язками

і правами [272, с. 51-55]. Дане визначення, наведене А.В. Маркіним,

достатньо точно й лаконічно віддзеркалює зміст юридичної

відповідальності державних службовців. Специфіка правового статусу

державного службовця неодмінно включає в себе обов’язок щодо

понесення позитивної юридичної відповідальності, яка полягає в

постійному дотриманні законодавчих приписів, а також включає

можливість виникнення обов’язку понесення негативної відповідальності в

разі вчинення правопорушення.

О.В. Нікіфоров, досліджуючи дисциплінарну відповідальність

працівників органів внутрішніх справ, наводить наступне визначення

даного суспільно-правового явища: «Дисциплінарна відповідальність

працівника органу внутрішніх справ – це виникаюче із факту вчинення

дисциплінарного або іншого правопорушення зобов’язання особи понести

покарання, яке полягає в застосуванні відповідною посадовою особою

дисциплінарних стягнень у встановленому порядку, що відображають

державний осуд протиправної винної поведінки правопорушника

службової дисципліни» [273, с. 10]. Важливо наголосити на тому, що

даний обов’язок, який виникає із настанням негативної юридичної

відповідальності, містить у своєму змісті відповідне покарання, що є

негативними наслідками для правопорушника. Природа юридичної

відповідальності й відрізняється тим фактом, що остання передбачає

наявність кари за вчинене. Осуд може мати місце й, наприклад, при

соціальній відповідальності, а от покарання, яке санкціонується

державними органами властиве виключно юридичній відповідальності, в

тому числі й юридичній відповідальності державних службовців.
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Є.В. Сандальнікова вважає, що юридична відповідальність

державних службовців – це передбачений нормами права юридичний

обов’язок державного службовця належним чином дотримуватися і

виконувати покладені на нього посадові обов’язки, а разі їх невиконання

або неналежного виконання – юридичний обов’язок, що виникає з факту

вчинення посадового злочину, зазнати на підставі засудження

несприятливих наслідків, що виражаються в обмеженнях особистого,

організаційного, майнового або іншого характеру. Позитивний аспект

реалізації юридичної відповідальності державних службовців включає

декілька етапів: формалізація в правовій нормі точного кола посадових

обов’язків державного службовця; виконання державним службовцем

покладених посадових обов’язків; оцінка поведінки державного

службовця; державне схвалення або заохочення. Стадіями негативної

юридичної відповідальності державних службовців виступають:

виникнення юридичної відповідальності; встановлення юридичної

відповідальності; отримання результату і правової оцінки дій

(бездіяльності) державного цивільного службовця; реалізація санкції [274,

с. 6]. Науковець точно відобразив зміст юридичної відповідальності

державних службовців, зазначивши її позитивний та негативний аспекти.

Необхідно зауважити, що важливим моментом для обох сторін юридичної

відповідальності даної категорії осіб є формальне визначення обов’язків,

які й становлять її зміст. У цьому проявляється нормативний характер

юридичної відповідальності, який є її специфічною рисою, що зумовлює

існування останньої. Без наявності відповідної норми, закріпленої законом

або іншим нормативно-правовим актом, неможливо покласти на будь-яку

особу, в тому числі й державного службовця, обов’язок як щодо

дотримання належної поведінки, так і щодо понесення негативних збитків

у разі недодержання останньої.
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Таким чином, на основі всього вищевикладеного, беручи до уваги

наведені науковцями позиції щодо тлумачення змісту юридичної

відповідальності, зокрема і юридичної відповідальності державних

службовців, пропонуємо власне авторське тлумачення досліджуваної

категорії. Отже, зміст юридичної відповідальності державних

службовців – це обов’язок державних службовців сумлінно

дотримуватись встановлених правових норм та правил, а також

безпосередньо їх виконувати, що може перетворитися в обов’язок

понести покарання у вигляді негативних наслідків особистого,

матеріального чи нематеріального характеру за порушення

визначених норм або правил.

Розглядаючи складові елементи юридичної відповідальності

державних службовців, варто навести положення Н.С. Ляпустіної, яка

досліджувала юридичну відповідальність за екологічні правопорушення та

вважає, що остання включає в себе такі елементи:

 підстави відповідальності;

 суб’єкти;

 умови;

 заходи відповідальності;

 процедура та порядок застосування відповідальності [263, с.

11].

Наведена класифікація містить практично усі найважливіші аспекти

будь-якої юридичної відповідальності. Перевагою наведеного переліку є

включення в якості складової частини юридичної відповідальності порядку

або процедури її застосування, оскільки це має важливе значення.

Застосування юридичної відповідальності безпосередньо передбачає

певний процесуальний порядок. Для державних службовців характерний

певний особливий порядок притягнення до юридичної відповідальності,

наприклад, до дисциплінарної. До негативних аспектів даної класифікації
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варто віднести включення умов до складу елементів даного правового

явища. На наш погляд, це робити недоцільно, оскільки умови фактично

входять до змісту порядку притягнення й застосування юридичної

відповідальності.

Е.А. Агеєва виділяє такі основні складові частини юридичної

відповідальності:

 правопорушення;

 державний примус;

 санкція [275, с. 37].

Важливим є включення до складу юридичної відповідальності

правопорушення, оскільки без останнього взагалі видається неможливим

існування юридичної відповідальності. Це позитивний момент даної

класифікації, так як саме включення правопорушення в якості

структурного елементу юридичної відповідальності найбільше

характеризує останню. Разом з тим, необхідно вказати на такий негативний

момент як відсутність у даній класифікації порядку або механізму

притягнення до юридичної відповідальності.

О.В. Іваненко зауважує, що юридична відповідальність має не лише

певні ознаки, а й відповідні елементи структури. На його думку, до них

можна віднести наступні:

 підстави відповідальності;

 суб’єктів;

 умови;

 міру відповідальності;

 процедуру і порядок застосування відповідальності [276, с. 9].

Запропонований О.В. Іваненко перелік складових елементів

юридичної відповідальності є схожим на наведену Н.С. Ляпустіною

класифікацію. Перевагою зазначеного переліку є наявність порядку

притягнення до юридичної відповідальності. Проте у ньому, з нашої точки
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зору, недоцільним є застосування формулювань «міра відповідальності» та

«підстави відповідальності». Доречніше було б включити до складу

юридичної відповідальності саме правопорушення, оскільки воно і є

основною підставою юридичної відповідальності, а також заходи чи

засоби юридичної відповідальності, а не міри, як було запропоновано

О.В. Іваненко.

Д.М. Лук’янець вказує, що в структурі будь-якого виду

правовідносин можна виділити наступні елементи:

 суб’єктів правовідносин;

 об’єкт правовідносин;

 зміст правовідносин;

 юридичні факти, що є підставами виникнення цих

правовідносин.

Оскільки юридична відповідальність представляє собою

правовідносини, в її структурі можна виділити такі ж самі елементи [262,

с. 5]. У цілому, зазначена класифікація складових елементів характеризує

юридичну відповідальність виключно як правовідносини. Її перевагою є

те, що вона виглядає достатньо оптимізованою та лаконічною. Однак

приведена класифікація має й певні недоліки, до яких варто віднести те,

що її елементи не конкретизують склад юридичної відповідальності й

відображають достатньо абстрактний характер. Крім того, автор розуміє

дане явище виключно як правовідносин, що в принципі є недостатньо

доречним.

С.В. Подкопаєв, досліджуючи особливості дисциплінарної

відповідальності суддів, вважає, що структурними складовими даного

явища є:

 підстави відповідальності;

 процедура її реалізації;

 принципи дисциплінарного провадження;
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 статус органів дисциплінарної влади, обумовлений правовим

становищем особи, яка притягується до відповідальності.

Автор зауважує, що судді не перебувають з органами дисциплінарної

влади у відносинах функціонального підпорядкування, в той час як для

дисциплінарної відповідальності інших суб’єктів у переважній більшості

характерне накладення стягнення вищестоящим у порядку

підпорядкованості органом (посадовою особою) або суб’єктом, що має

право призначати особу на посаду. Кваліфікаційні комісії суддів, Вища

рада юстиції беруть участь у процесі формування суддівських кадрів, не

маючи при цьому повноважень щодо безпосереднього призначення суддів

на посаду [277, с. 10]. З огляду на наведене, важливо відмітити певну

аналогічну тенденцію до виділення складових елементів юридичної

відповідальності. Перевагами наведеної С.В. Подкопаєвим класифікації є

те, що вона характеризує юридичну відповідальність державних

службовців – суддів, а також містить важливий елемент – принципи

юридичної відповідальності, що визначають її загальне спрямування.

Проте науковець не виділяє покарання в якості складової частини, що є

значним мінусом вищенаведеного.

Є.С. Шугріна, аналізуючи юридичну відповідальність посадових осіб

органів місцевого самоврядування, вважає, що її складу входять:

 підстави;

 процедура;

 коло зацікавлених суб’єктів;

 джерела регулювання;

 умови застосування примусових заходів впливу до органів і

посадових осіб місцевого самоврядування [278, с. 109-111].

Важливим моментом наведеної класифікації є те, що вона

безпосередньо стосується юридичної відповідальності державних

службовців, а тому набуває цінності й важливого значення в контексті



173

нашого дослідження. Говорячи про переваги даного переліку складових

елементів юридичної відповідальності, слід звернути увагу на те, що автор

включає до даного переліку умови застосування примусових заходів.

Разом з тим, включення до складу юридичної відповідальності джерел

правового регулювання є недоречним. Нормативно-правові акти, які

містять норми щодо юридичної відповідальності, визначають останню у

цілому, а також віддзеркалюють усі її складові. Тобто фактично джерела

правового регулювання юридичної відповідальності знаходяться над усіма

складовими елементами юридичної відповідальності, адже вони її й

визначають. Саме тому включення їх в якості елемента досліджуваного

явища є необґрунтованим.

Таким чином, враховуючи наведені наукові пропозиції та

класифікації структурних частин юридичної відповідальності державних

службовців, пропонуємо власний перелік складових елементів юридичної

відповідальності даних осіб,який включає:

 принципи юридичної відповідальності державних службовців;

 правопорушення;

 суб’єкти;

 порядок притягнення до юридичної відповідальності

державних службовців;

 покарання державних службовців.

Принципи юридичної відповідальності державних службовців.

Принципи є керівними ідеями, загальними положеннями юридичної

відповідальності державних службовців. Принцип законності – юридична

відповідальність може застосовуватись тільки на підставі закону (немає

покарання без закону) і відповідно до закону (процедура і форма).

Принцип невідворотності юридичної відповідальності – немає

правопорушення без юридичної відповідальності незалежно від того, хто

його вчинив, за яких умов і чому. Принцип заборони двічі притягувати до
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відповідальності одного і того ж виду за одне і те ж правопорушення.

Проте це не означає, що правопорушник, відбувши громадські роботи як

кримінальне покарання, не повинен компенсувати шкоду (цивільна

відповідальність) і не може бути звільнений з державної служби

(дисциплінарна відповідальність) за одне і те ж порушення. Принцип

індивідуалізації – правопорушник відповідає перед законом тільки за свою

поведінку. Принцип доцільності – покарання не повинно бути самоціллю.

Як вже зазначалося вище, юридична відповідальність покликана спочатку

«компенсовувати», «запобігати», а тоді вже «карати». Тому серед усіх

покарань мають бути обрані ті, що максимально відображають усі функції

[173, с. 16-17]. Принципи є необхідними та важливими складовими

юридичної відповідальності державних службовців, оскільки вони

унеможливлюють здійснення заходів державно-владного примусу в

незаконний, неправомірний спосіб й не надають змогу ухилитися такій

специфічній категорії громадян як державні службовці від покарання.

Правопорушення. Юридична відповідальність наступає внаслідок

порушення формально визначених юридичних правил чи заснованих на

них індивідуальних приписів. При застосуванні інституту юридичної

відповідальності повинна бути точно зафіксована порушена правова

норма, а міра покарання визначатися в рамках встановленої для даного

випадку санкції [279, с. 450]. Основним пусковим механізмом

застосування державою юридичної відповідальності до державних

службовців є вчинення останніми правопорушення, тобто протиправного

винного діяння, яке посягає на встановлені законодавством норми та

приписи.

Юридична відповідальність настає лише за вчинені або вчинювані

правопорушення у разі встановлення складу правопорушення. Ця вимога є

обов’язковою при застосуванні кримінальної або адміністративної

відповідальності [177, с. 461-462]. З огляду на це, правопорушення є
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невід’ємним складовим елементом юридичної відповідальності, адже воно

виступає підставою та причиною застосування щодо державних

службовців юридичної відповідальності. Вчинення державним

службовцем дисциплінарного проступку або злочину кореспондує

відповідному механізму юридичної відповідальності.

Суб’єкти. В якості суб’єктів юридичної відповідальності, з одного

боку, виступає потенційний правопорушник (будь-яка деліктоздатна особа,

яка в принципі може здійснити протиправне діяння), а з іншого боку –

уповноважений державою орган чи компетентна особа, наділені

повноваженнями розглядати і вирішувати справу про притягнення до

відповідальності. Правопорушник – зобов’язана сторона, держава

(компетентний орган) – правомочна сторона. Думка про те, що до числа

суб’єктів матеріальної відповідальності слід віднести постраждалого [280,

с. 4, 6, 11], є недоцільною, оскільки потерпілий не володіє можливістю

визначати характер взаємин між державою і правопорушником. Це

прерогатива компетентного суб’єкта. Потерпілий має виключно

процесуальний правовий статус і може наділятися спеціальними правами

та обов’язками відповідно до процесуального законодавства [265, с. 40]. У

контексті досліджуваної теми суб’єктами виступатимуть безпосередньо

держава в особі уповноважених на те органів, серед яких може бути й

керівник органу державної чи місцевої влади, а також державний

службовець-правопорушник.

Порядок притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців. Притягнення до юридичної відповідальності, як й інші види

правозастосовної діяльності, здійснюється уповноваженими державними

органами та їх посадовими особами, йому притаманний державно-владний

характер. Притягнення до юридичної відповідальності є невіддільним від

державного примусу. Державний примус за скоєне правопорушення чітко

регламентується в санкціях правових норм, які визначають його вид і міру
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(кількісні показники). Цей примус завжди звернений на правопорушника –

особу, яка скоїла протиправне діяння, і тягне за собою негативні для нього

наслідки, що виявляються у позбавленні його певних благ, котрі йому

належали до факту правопорушення [223, с. 184]. Юридична

відповідальність державних службовців передбачає відповідний

процесуальний порядок її застосування. Також слід наголосити на тому,

що, для деяких видів державних службовців механізми притягнення до

юридичної відповідальності можуть відрізнятися, що зумовлено

специфікою виконуваних ними державно-владних повноважень.

Юридична відповідальність як юридично значуща діяльність завжди

здійснюється в особливій процесуальній формі, яка регулюється чинним

законодавством і дотримання якої обов’язкове [281, с. 312-313]. Варто

наголосити на тому, що недотримання встановленого порядку притягнення

до юридичної відповідальності, зокрема державних службовців, може

також передбачати відповідну юридичну відповідальність.

Покарання державних службовців. Важливою ознакою юридичної

відповідальності є наявність певних втрат для винної особи, які

передбачені законом. Позбавлення правопорушника певних благ –

необхідна умова юридичної відповідальності. Ці втрати є реакцією

держави на шкоду, заподіяну правопорушником суспільству, державі або

окремій особі, і можуть носити для правопорушника особистий, майновий

або організаційний характер [223, с. 184]. Завдяки наявності такого

елемента як покарання юридична відповідальність відрізняється від інших

видів відповідальності, таких як соціальна, моральна, етична тощо. Саме

покарання, яке санкціонується державою, також надає змогу виділити

юридичну відповідальність державних службовців з-поміж інших. Зокрема

для них у певних випадках застосовуються більш суворі санкції, зумовлені

специфікою їх правового статусу. Окрім того, для державних службовців
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можуть встановлюватися виключні правові норми, за порушення яких

лише вони нестимуть юридичну відповідальність.

Юридична відповідальність виступає в якості несприятливих

наслідків для правопорушника. Ці наслідки виражаються в конкретних

позбавленнях для правопорушника майнового або особистого плану. Так,

позбавлення волі, позбавлення права займати певні посади або займатися

певною діяльністю, позбавлення спеціального, військового або почесного

звання, класного чину і державних нагород відносяться до несприятливих

наслідків особистого характеру, а конфіскація майна, вилучення земельної

ділянки, що використовується з порушенням законодавства,

відшкодування збитків, стягнення неустойки тощо – до несприятливих

майнових наслідків. Отже, юридична відповідальність завжди породжує

негативні наслідки для правопорушника, виражається в обмеженні його

певних прав [281, с. 312]. Якщо вести мову про державних службовців, то

важливо відмітити таке покарання як позбавлення спеціального права, а

саме позбавлення права займати відповідні посади протягом встановленого

терміну. Це є особливий вид покарання, який застосовується лише до

державних службовців як громадян із спеціальним статусом, на яких

покладено державно-владні повноваження.

Підсумовуючи проведений теоретико-правовий аналіз, зазначимо,

що державні службовці виконують важливі, особливі функції, які покладає

на них держава. У зв’язку з цим дані особи володіють спеціальною

деліктоздатністю, тобто можуть нести спеціальну, відмінну юридичну

відповідальність за вчинені протиправні, незаконні діяння. Все це

зумовлює специфіку змісту, а також складових елементів юридичної

відповідальності даних категорій громадян.

Державна служба є важливим суспільно-правовим інститутом, який

передбачає сумлінне дотримання посадовими особами законодавчо

закріплених правових норм й виконання визначених обов’язків. Як і для
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будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, на державних службовців

також покладається обов’язок понести відповідні негативні наслідки, які

віддзеркалюють реакцію держави в особі її владно-уповноважених органів

на вчинене правопорушення.

Висновки до Розділу 2

1. Принцип законності передбачає, що державних службовців буде

притягнуто до юридичної відповідальності лише у встановленому порядку

та з дотриманням визначених правил і норм даного процесу.

Принцип справедливості в юридичній відповідальності державних

службовців означає застосування виключно тих засобів і заходів

юридичної відповідальності, які відповідають скоєному правопорушенню,

віддзеркалюють тяжкість вчиненого протиправного діяння.

Безпідставне притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців є недопустимим. Проведення заходів щодо розгляду справи й

притягнення посадової особи, винної у правопорушенні, до юридичної

відповідальності має здійснюватися на основі наявних реальних фактів.

Принцип своєчасності означає, що державні службовці, які вчинили

правопорушення, мають бути притягнуті до відповідальності якомога

скоріше, аби не допустити можливості ухилитися від застосування щодо

них заходів примусового впливу.

Принцип невідворотності полягають в тому, що норми, які

регламентують юридичну відповідальність державних службовців, мають

бути чіткими, конкретними та всеохоплюючими задля найбільш

ефективної їх реалізації. Окрім того, важливим є встановлення таких умов,

які унеможливлять ухилення державних службовців від юридичної

відповідальності.

Принцип індивідуалізації дозволяє розглянути усі аспекти вчиненого

державним службовцем правопорушення та встановити найбільш
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оптимальну санкцію, яка надасть змогу ефективно реалізувати виховну та

відновлювальну функції юридичної відповідальності.

Принцип одноразовості у застосуванні застосування юридичної

відповідальності, зокрема щодо державних службовців, означає

застосування до правопорушника відповідного заходу примусового впливу

лише один раз, без використання його або аналогічного йому в

майбутньому.

Порушення державним службовцем встановленої норми права

характеризується багатьма аспектами, які неодмінно мають бути

врахованими при застосуванні санкцій щодо нього. Однак важливо

передбачити можливі наслідки їх застосування та вплив на

функціонування відповідного органу державної або місцевої влади.

2. Гарантія дотримання прав, свобод та законних інтересів

державних службовців означає, що при притягненні державного

службовця до юридичної відповідальності всі права та свободи його як

людини, які визначені в Конституції України та інших галузевих

нормативно-правових актах, мають бути неухильно дотримані. Якщо ця

умова не буде виконана, посадовець має право звернутися за захистом

основоположних прав та свобод з метою забезпечення їх дотримання. На

будь-якій стадії провадження щодо вчинення державним службовцем

певного правопорушення питання дотримання прав і свобод останнього не

може ігноруватись й дана особа має право на їх визнання, а також захист

поряд з іншими громадянами.

Гарантія невинуватості державного службовця, поки уповноважений

орган не доведе зворотне. На державного службовця також поширюється

вищезазначена гарантія, яка передбачає неможливість визнання його

винуватим у вчиненні певного правопорушення та застосування щодо

нього заходів примусового впливу до розгляду справи уповноваженим

органом або посадовою особою та винесення відповідного рішення.
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Гарантія ознайомлення державним службовцем з матеріалами справи

щодо притягнення його до юридичної відповідальності. Надана

законодавством можливість передбачає самостійне вивчення усіх аспектів

справи з приводу вчинення державним службовцем правопорушення. Це

дозволяє реалізувати й інші гарантії, зокрема гарантію правового захисту,

яку неможливо ефективно здійснити без попереднього ознайомлення з

матеріалами справи.

3. Юридична відповідальність є засобом захисту порушених прав, що

санкціонується та використовується державою. При цьому юридична

відповідальність застосовується як при порушенні прав й інтересів

держави, так і при порушенні прав чи інтересів усіх інших учасників

суспільних правовідносин. У контексті досліджуваної теми юридична

відповідальність фактично спрямовується на відновлення існуючого

становища до вчиненого державним службовцем правопорушення або

злочину.

Охорона суспільних правовідносин у сфері державної служби як вид

мети означає, що юридична відповідальність державних службовців

забезпечує як охорону вже порушених правовідносин у сфері державної

служби, так і охорону правопорушника й забезпечення належної законної

реакції на вчинене державним службовцем правопорушення. Протиправні

незаконні дії державних службовців можуть негативно вплинути на права,

свободи та законні інтереси фізичних і юридичних осіб, які також беруть

участь у суспільних правовідносинах, а тому юридична відповідальність

даних осіб спрямовується саме на захист даних правових явищ від

негативного посягання чи зловживання з боку державних службовців.

Юридична відповідальність, особливо щодо державних службовців,

має неодмінно спрямовуватися на покарання винного у вчиненому

правопорушенні шляхом застосування до нього відповідного покарання,

яке в повній мірі відображатиме нанесену ним шкоду. Державні службовці
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володіють повноваженнями й залишення останніх без покарання за

вчинені протиправні посягання та діяння буде підсилювати в них почуття

вседозволеності.

У сучасній демократичній державі юридична відповідальність не є

засобом залякування чи каральним інструментом. Юридична

відповідальність являє собою механізм перевиховання правопорушника й

створення в нього нового, поважного відношення до правових норм.

Резюмовано, що завдання юридичної відповідальності – це охорона

суспільних правовідносин, які існують у сфері державної служби,

правового становища, правопорядку на державній службі та дисципліни, а

також захист і відновлення прав, свобод й інтересів громадян та інших

учасників суспільних правовідносин, а також держави, яким у зв’язку із

вчиненням державним службовцем правопорушення було завдано шкоду.

4. Державно-владні повноваження та функції, які покладаються на

посадовців, безпосередньо кореспондують тій юридичній відповідальності,

яку вони несуть та яка характеризується посиленим впливом й більш

суворими межами дозволеної поведінки. Ті жорсткі заходи й засоби, які

застосовуються до державних службовців у разі вчинення ними

правопорушень або злочинів, зумовлені їх специфічним статусом та

важливим значенням, яке вони відіграють у діяльності держави. Функції

відповідають поставленій меті або цілі, а тому їх групування не надає

можливості простежити чіткі спрямування юридичної відповідальності.

Виховна функція юридичної відповідальності державних службовців

характеризується застосуванням усіх можливих мір до правопорушника з

метою формування в нього ідеології недопущення здійснення

неправомірних дій.

Каральна функція є основною функцією юридичної відповідальності,

яка передбачає фактичне заподіяння шкоди державному службовцю, котра

буде рівноцінна вчиненому ним діянню і може мати як майновий, так і



182

немайновий характер, а саме позбавлення звання, чину, спеціального

права.

Превентивна або попереджувальна функція забезпечує застосування

до державних службовців відповідних засобів примусового характеру, які

унеможливлять появу в них нових намірів щодо вчинення правопорушень

або злочинів.

Інформаційна функція юридичної відповідальності державних

службовців забезпечує, зокрема, виконання вищеперелічених функцій,

таких як виховна та превентивна, здійснюючи належне інформування

громадян щодо вчинення державними службовцями правопорушень, а

також надаючи їм можливість знати про загальний рівень злочинності та

правопорушень в органах державної або місцевої влади.

5. Зміст юридичної відповідальності являє собою дещо більше, аніж

певні заходи державно-владного примусу і передбачає наявність певних

сторін-суб’єктів, виникнення відповідного обов’язку тощо. Юридична

відповідальність не може зводитись лише до визначення її як

правовідносин, оскільки зміст останніх фактично становить собою

присутність у сторін практично однакових прав і обов’язків, у той час як

юридична відповідальність передбачає наявність виключно обов’язку

однієї сторони, правопорушника, понести покарання за вчинене

протиправне діяння.

Правопорушення є невід’ємним складовим елементом юридичної

відповідальності, адже воно виступає підставою та причиною застосування

щодо державних службовців юридичної відповідальності. Вчинення

державним службовцем дисциплінарного проступку або злочину

кореспондує відповідному механізму юридичної відповідальності.

Суб’єктами виступатимуть безпосередньо держава в особі

уповноважених на те органів, серед яких може бути й керівник органу
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державної чи місцевої влади, а також державний службовець-

правопорушник.

Юридична відповідальність державних службовців передбачає

відповідний процесуальний порядок її застосування. Для деяких видів

державних службовців механізми притягнення до юридичної

відповідальності можуть відрізнятися, що зумовлено специфікою

виконуваних ними державно-владних повноважень.

Завдяки наявності такого елемента як покарання юридична

відповідальність відрізняється від інших видів відповідальності, таких як

соціальна, моральна, етична тощо. Саме покарання, яке санкціонується

державою, також надає змогу виділити юридичну відповідальність

державних службовців з-поміж інших. Зокрема для них у певних випадках

застосовуються більш суворі санкції, зумовлені специфікою їх правового

статусу. Окрім того, для державних службовців можуть встановлюватися

виключні правові норми, за порушення яких лише вони нестимуть

юридичну відповідальність.
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РОЗДІЛ 3

ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ

СЛУЖБОВЦІВ

3.1 Кримінальна відповідальність державних службовців

Успішне функціонування держави та суспільства в сучасних умовах

потребує забезпечення належного виконання державними службовцями

своїх обов’язків, оскільки їх невиконання чи неналежне виконання

розглядаються у вітчизняній науці як одна з головних причин

економічних, політичних та соціальних проблем. Сфери діяльності

державних службовців відрізняються одна від одної, тож різні за правовою

природою та негативними наслідками діяння не можуть бути однаково

санкціонованими. Саме тому у вітчизняному праві передбачений поділ

юридичної відповідальності державних службовців на види, одним із яких

є кримінальна відповідальність.

Як і будь-які інші особи, державні службовці зобов’язані

підпорядковуватись соціальним і правовим нормам, а також суворо

дотримуватись тих правил поведінки, які закріплені нормами

кримінального законодавства. Це є фундаментальною основою існування

інституту кримінальної відповідальності державних службовців, оскільки

її може бути застосовано до будь-якої особи зазначеної категорії

незалежно від її посади, статусу чи попередніх досягнень.

Державні службовці притягуються до кримінальної відповідальності

за вчинення винних небезпечних діянь шляхом зловживання службовим

становищем, невиконання чи неналежного виконання покладених на них

законом обов’язків. В умовах інтернаціоналізації та глобалізації

політичних та економічних процесів в Україні, зростанні рівня

конфліктності взаємовідносин у вітчизняному соціумі проблеми злочинної
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поведінки державних службовців викликають підвищений інтерес. Отже,

посилення контролю за девіантною поведінкою осіб, які у своїй

професійній діяльності діють від імені держави, та застосування

кримінальних санкцій є необхідними заходами, незважаючи на значну

демократизацію суспільних процесів. Акти злочинних дій державних

службовців не можуть залишатися без належної реакції з боку держави.

Актуальність дослідження кримінальної відповідальності державних

службовців полягає у тому, що даний різновид на сьогодні є нетиповим у

контексті праці державних службовців, оскільки Кримінальний кодекс

України не передбачає саме дану категорію осіб як спеціального суб’єкта

злочину, оперуючи іншими поняттями. Поряд з цим, регламентовані

категорії є близькими за сутністю, а можливість притягнення до

кримінальної відповідальності державних службовців визнається низкою

вчених. Тому важливим є проведення відповідних співвідношень та

формулювання висновків, які підтвердять можливість встановлення

кримінальної відповідальності для державних службовців.

Проблематику кримінальної відповідальності державних службовців

у своїх працях досліджували такі вчені: Н.Б. Болотіна, П.С. Борцевич,

О.Л. Ващук, С.В. Гізимчук, Ю.В. Гродецький, О.О. Губанов,

В.В. Жернаков, С.С. Засунько, М.І. Іншин, С.М. Клімова, П.В. Мельник,

С.М. Прилипко, О.В. Солонар, Я.В. Тацій, Д.С. Тихонова, В.О. Туляков,

В.І. Тютюгін, В.Б. Харченко, О.В. Хорошенюк, Н.Ю. Худякова,

Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та інші. Проте, незважаючи на аналіз

окремих аспектів досліджуваних інститутів та законодавства у даній сфері,

питання кримінальної відповідальності державних службовців потребують

комплексного підходу та чіткого формулювання її меж. А отже, дана

проблема є однією із першочергових у здійсненні дослідження юридичної

відповідальності державних службовців.
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Притягнення державних службовців до кримінальної

відповідальності здійснюється на підставі розділу XVII Кримінального

кодексу України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» [182]. У вітчизняному

кримінальному праві під злочинами у сфері службової діяльності

розуміють суспільно небезпечні та протиправні діяння, які посягають на

встановлений порядок реалізації службовими особами своїх повноважень у

межах наданих їм прав та покладених на них обов’язків, якими

заподіюється шкода правам, свободам чи законним інтересам окремих

громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам

юридичних осіб, а також авторитету органів влади, громадських об’єднань,

суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб, від імені та (або) в

інтересах яких діють службові особи [282]. Із даної дефініції можна

зробити наступні висновки:

1) суб’єктами вчинення таких злочинів є службові особи;

2) об’єктом – порушення порядку реалізації службовими особами

своїх повноважень;

3) шкода завдається громадянам України або ж державі загалом.

Оскільки головною особливістю досліджуваного інституту є саме суб’єкт

притягнення до кримінальної відповідальності, дане питання потребує

детального аналізу та встановлення особливостей статусу державного

службовця як суб’єкта вчинення злочину.

Постановка питань щодо підстав та особливостей кримінальної

відповідальності державного службовця безпосередньо залежить від

сутності спеціального суб’єкта злочину, поняття якого закріплене у пункті

1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України. Ним є службова

особа, а саме така, яка постійно чи тимчасово здійснює функції

представників влади, а також обіймає постійно чи тимчасово на

підприємствах в установах чи організаціях незалежно від форм власності
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посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи

адміністративно-господарських обов’язків, або виконує такі обов’язки за

спеціальними повноваженнями. Відмітимо, що пункт 2 примітки до статті

364 роз’яснює, що до службових осіб слід відносити не лише громадян

України, але й іноземців та осіб без громадянства. Зробимо припущення,

що поява даної норми у Кримінальному кодексі України варто пов’язана з

інтеграцією України у світовий правовий та економічний простір, а також

поширеною практикою запрошення на державну службу до нашої держави

іноземних фахівців [182]. Тобто, перш за все, службова особа – суб’єкт

кримінальної відповідальності – для притягнення до неї повинна

перебувати на державній службі та порушити покладені на неї службові

обов’язки. Правова підстава для здійснення означених функцій – це,

передусім. їх виконання у зв’язку із зайняттям посади чи за спеціальним

повноваженням.

Як відзначає В.О. Туляков, для представника влади характерні

наступні ознаки:

1) наявність владних повноважень, тобто здійснення як державної,

так і муніципальної влади;

2) право вчиняти дії, що породжують правові наслідки для всіх чи

великої кількості громадян;

3) незв’язаність у своїй діяльності відомчими рамками [283, с. 362].

Тобто службовою особою у контексті притягнення до кримінальної

відповідальності є суб’єкт владних повноважень, дії якого породжують

правові наслідки для громадян. Щодо незв’язаності відомчими рамками не

погодимось із автором, оскільки у будь-якому випадку така особа здійснює

свої посадові обов’язки у межах компетенції того органу, у якому виконує

владні повноваження, а отже, певні межі службової діяльності вже ж

присутні.
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Відштовхуючись від сутності понять «організаційно-розпорядчі» та

«адміністративно-господарські обов’язки», зазначимо, що таке порушення

має відбутись у процесі вчинення дій від імені держави, виконання

функцій по здійсненню керівництва певною галуззю чи колективом або ж

при управлінні або розпорядженні державним, колективним чи приватним

майном [284]. Іншими словами, службову особу може бути притягнено до

кримінальної відповідальності за порушення чи недотримання чинного

законодавства лише у випадку, коли ним вчинено винне діяння,

передбачене нормами Кримінального кодексу України і при цьому

порушене правило входило до його службових обов’язків. Тобто у разі

вчинення діянь, передбачених нормами Кримінального кодексу України,

які не пов’язані із виконанням службових обов’язків, службові особи

несуть відповідальність на загальних підставах, як і усі громадяни

України.

Можливість «виконання службових функцій за спеціальним

повноваженням» В.О. Туляков вбачає у наступних випадках:

1) належним є джерело повноважень, тобто зазначені обов’язки

покладено на особу Українським народом, законодавством, правомочним

органом чи службовою особою або судом;

2) такі обов’язки покладено у встановленому законодавством

порядку;

3) форма їх покладення допускається законодавством [283, с. 362].

Іншими словами, службова особа може набувати спеціальних повноважень

виключно у встановленому та передбаченому законодавством порядку,

причому будь-яке відхилення від зазначеної норми означатиме

неможливість виконання таким суб’єктом відповідних службових функцій.

Таким чином, здійснений аналіз дозволяє сформувати позицію,

згідно з якою службовою особою є суб’єкт владних повноважень, дії

котрого породжують правові наслідки для громадян, який реалізовує свої
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функції від імені держави, може здійснювати керівництво певною галуззю

чи колективом, управляти або розпоряджатись державним, колективним

чи  приватним майном або ж виконувати спеціальні повноваження

виключно у встановленому та передбаченому законодавством порядку.

Отже, для встановлення підстав притягнення державних службовців до

кримінальної відповідальності, передусім, варто співставити термін

«службова особа», який переважно вживається в нормах Кримінального

кодексу України, та термін «державний службовець». Згідно з частиною 2

статті 1 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII

державним службовцем є громадянин України, який займає посаду

державної служби в органі державної влади, іншому державному органі,

його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів

Державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади

повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій

такого державного органу, а також дотримується принципів державної

служби [159]. Відмітимо, що зазначена дефініція не конкретизує

характеристики виконуваних службовцем функцій, що не дає можливості

співставити коло таких осіб із спеціальними суб’єктами корупційних

злочинів згідно з нормами Кримінального кодексу України. Проте у статті

6 Закону роз’яснено формулювання «посада державної служби», а саме її

категорії у державних органах [182]. Окремі посади, такі як керівники

органів, керівники структурних підрозділів, їх секретарі, заступними тощо,

співвідносяться із організаційно-розпорядчими та адміністративно-

господарськими обов’язками, характерними для службових осіб. Із

урахуванням цього можна зробити висновок, що державні службовці

трактуються Кримінальним кодексом України як різновид службових осіб,

а отже. статті розділу XVII Кримінального кодексу України «Злочини у

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з
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наданням публічних послуг» [182] можуть бути застосовані до державних

службовців у контексті їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Також у даному контексті варто зробити висновок, що кримінальна

відповідальність за службові злочини, передбачені нормами

Кримінального кодексу України, настає лише для службових осіб, в той

час як інші службовці, наприклад, допоміжний персонал, у своїй

діяльності не виражають волі держави, а отже, і не можуть нести

кримінальну відповідальність державних службовців. Тому злочини даної

категорії тягнуть за собою відповідальність за іншими розділами та

статтями кримінального законодавства. У статті 132 Кримінального

кодексу України йдеться про «розголошення службовою особою

лікувального закладу, допоміжним працівником, який самочинно здобув

інформацію, або медичним працівником відомостей про проведення

медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для

життя людини» [182]. Звернемо увагу на те, що службова особа та

допоміжний персонал законодавцем чітко розділяються, а отже, службова

особа нестиме відповідальність саме державного службовця, в той час як

допоміжний склад буде притягнуто до кримінальної відповідальності на

загальних підставах.

Тому, підсумовуючи все встановлене вище, зробимо висновок, що

кримінальна відповідальність державного службовця полягає в

застосуванні до нього заходів державного примусу у вигляді настання

негативних наслідків з метою відновлення справедливості й правопорядку

та недопущення вчинення аналогічного чи суміжного злочину у

майбутньому, передбаченого нормами Кримінального кодексу України.

При цьому державний службовець притягується до кримінальної

відповідальності лише у випадку порушення кримінального законодавства,

якщо він здійснив недотримання правил, забезпечення яких входить до
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його службових обов’язків. Відповідно, відсутність зв’язку між

службовими повноваженнями та деструктивними діями щодо потерпілого

свідчить про відсутність службового злочину. Таким чином, підставою

притягнення державного службовця до кримінальної відповідальності є

сукупність двох обставин: вчинення злочину та недодержання правил,

забезпечення виконання яких належить до його службових обов’язків.

Продовжуючи аналіз службових злочинів, зазначимо, що у

вітчизняній правовій доктрині є поширеним підхід щодо їх розподілу на

види. Так, О.О. Губанов пропонує розподілити усі злочини за

Кримінальним кодексом України, в яких спеціальним суб’єктом

виступають службові особи, таким чином: 1) загальні службові злочини,

передбачені розділом XVII Кримінального кодексу України «Злочини у

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з

наданням публічних послуг» [182]; 2) спеціальні службові злочини [285,

с. 59]. У цілому погодимось із такою класифікацією, адже аналіз норм

Кримінального кодексу України дозволяє виокремити окремі злочини, які

пов’язані із наданням послуг державної служби, проте їх об’єктом є

відносини, відмінні від службової діяльності та професійної діяльності,

пов’язаної з наданням публічних послуг.

Аналізуючи склад кожної із груп, важливо акцентувати увагу на

тому, що об’єктивна сторона як загальних, так і спеціальних службових

злочинів характеризується окремими ознаками. Так, окремі із злочинів

можуть бути вчинені шляхом дії чи бездіяльності, наприклад, зловживання

владою або службовим становищем. Поряд з цим, інші злочини можуть

вчинятись виключно шляхом дії, такі як перевищення влади або

службових повноважень працівником правоохоронного органу. Спільним

моментом для обох видів є наявність зв’язку між діянням чи бездіяльністю

особи та виконанням нею службових обов’язків, проте у цілому зазначені

групи злочинів потребують дещо детальнішої класифікації. Тому
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пропонуємо у складі кожної із груп виділити наступні підгрупи:

1) невиконання чи неналежне виконання повноважень; 2) перевищення

повноважень.

Отже, до групи загальних службових злочинів належать:

1) невиконання чи неналежне виконання повноважень (службове

підроблення) (стаття 366), декларування недостовірної інформації (стаття

366-1), службова недбалість (стаття 367) [182]; 2) перевищення

повноважень (зловживання владою або службовим становищем (стаття

364), зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 364-

1), перевищення влади або службових повноважень працівником

правоохоронного органу (стаття 365), зловживання повноваженнями

особами, які надають публічні послуги (стаття 365-2), прийняття

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою

особою (стаття 368), незаконне збагачення (стаття 368-2), зловживання

впливом (стаття 369-2) [182]. Обидві групи злочинів об’єднує те, що їх

об’єктом є суспільні відносини, які забезпечують належну діяльність

державного апарату, а також професійної діяльності осіб, які під час

здійснення трудових функцій діють від імені держави. Підсумовуючи

суспільно небезпечні наслідки від даних злочинів, зазначимо, що вони,

передусім, полягають у заподіянні матеріальних збитків чи нематеріальної

шкоди, причому у більшості випадків шкода завдається, в першу чергу,

інтересам держави, хоча значним чином негативно впливає і на права й

законні інтереси громадян.

Також відзначимо, що кількість злочинів, в основі яких перебуває

перевищення повноважень, є значно чисельнішою, аніж тих, що пов’язані

із невиконанням чи неналежним виконанням повноважень. Це свідчить

про те, що невиконання чи неналежне виконання повноважень у

вітчизняному праві. з огляду на правову природу проступків, переважно
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кваліфікується як правопорушення і належить до сфери врегулювання

нормами адміністративного права. Перевищення ж повноважень

кваліфікуються як проступки з високим ступенем тяжкості, тобто як

злочини, тому вони потрапляють у сферу притягнення до кримінальної

відповідальності.

До групи спеціальних службових злочинів варто віднести:

1) невиконання чи неналежне виконання повноважень (неналежне

виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) (стаття 137),

видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження до

бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону (стаття 211),

приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або

захворюваність населення (стаття 238) [182];

2) перевищення повноважень (розголошення відомостей про

проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (стаття

132), порушення недоторканності житла (стаття 162), перешкоджання

законній професійній діяльності журналістів (частина 3 статті 171),

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання

службовим становищем (частина 2 статті 191), протидія законній

господарській діяльності (частина 3 статті 206), нецільове використання

бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з

бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

(стаття 210), перешкоджання діяльності народного депутата України та

депутата місцевої ради (стаття 351) [182] тощо). Даний перелік не є

вичерпним, адже низка статей Кримінального кодексу України містить

ознаки службових злочинів. Проте на підставі вже наведених нами норм

можна зробити окремі висновки. По-перше, вчинення таких злочинів

також пов’язується із професійною діяльністю службових осіб, проте їх

об’єктом є інші суспільні відносини, такі як права та свободи людини і
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громадянина, господарська діяльність, власність тощо. По-друге, єдиним

критерієм, який об’єднує і загальні, і спеціальні службові злочини, є

шкода, якою може визнаватися збиток, якого завдано фізичним,

юридичним особам, державному органу чи державі.

Також звернемо увагу на значне переважання злочинів другої

підгрупи в обох випадках. Зробимо висновок, що в сучасних умовах

кримінальна відповідальність державних службовців, у першу чергу.

пов’язується із антикорупційною боротьбою. На вчинення помилок у

процесі службової діяльності законодавцем звернено значно меншу увагу,

оскільки компетентність працівників має встановлюватись у процесі їх

відбору на державну службу. Окрім того, невиконання чи неналежне

виконання повноважень, передусім, пов’язується із іншим видом

юридичної відповідальності – адміністративною відповідальністю.

Специфічні особливості є характерними для покарань за вчинення

злочинів, у яких суб’єктом виступають державні службовці. Аналіз норм

Кримінального кодексу України засвідчив, що до службовців можливе

застосування як «традиційних» покарань, тобто таких, які застосовуються

до будь-яких осіб, котрі вчинили злочин, так і спеціальних видів. а саме

тих, які є характерними лише для даної категорії. Так, загальними

санкціями є громадські роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення волі.

Проте, оскільки одним із принципів юридичної відповідальності є принцип

індивідуалізації покарання, до державних службовців в межах санкції тієї

статті Кримінального кодексу України, яка передбачає ознаки злочину, що

він вчинив, може застосовуватись позбавлення спеціального звання, рангу,

чину або кваліфікаційного класу та права обіймати окремі посади чи

займатись певною діяльністю. Також до даної категорії віднесемо

конфіскацію майна, передбачену, зокрема, статтями 368, 368-2, 368-3, 369

Кримінального кодексу України [182], яка хоч і є характерною для

багатьох груп злочинів, проте у випадку з притягненням до
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відповідальності державних службовців пов’язується саме із злочинами,

які вчиняються у процесі здійснення професійної діяльності.

Таким чином, до особливостей кримінальної відповідальності

державних службовців віднесемо наступні:

1) застосовується за вчинення державними службовцями злочинів;

2) законодавець у нормах Кримінального кодексу України не

закріпив жодної прямої вказівки на державного службовця, оперуючи

поняттям «службова особа», яке є дещо ширшим за досліджуване;

3) підставами застосування кримінальної відповідальності до

державних службовців є невиконання чи неналежне виконання

повноважень або їх перевищення;

4) санкції, що застосовуються до державних службовців, окрім

загальних, тобто характерних для злочинців будь-яких категорій, можуть

бути спеціальними та мати вияв у позбавленні спеціального звання, рангу,

чину або кваліфікаційного класу, права обіймати певні посади чи

займатись певною діяльністю або конфіскації.

Застосування покарання за вчинення державними службовцями

злочину полягає у тому, що деструктивне діяння, вчинене державним

службовцем, має бути передбачене нормами Кримінального кодексу

України, здійснюватись у формах дії чи бездіяльності, бути винним і

обов’язково вчиненим державним службовцем у процесі перебування на

службі, тобто під час здійснення трудових правовідносин. Сама

кваліфікація поведінки особи також базується на урахуванні

обвинувального вироку суду, а також осуду особи та її поведінки, що

формується в індивідуальній та груповій правосвідомості, у тому числі і в

межах трудового колективу.

Окремо слід звернути увагу на незакріплення у нормах

Кримінального кодексу України вказівок на державного службовця. Дана

проблема вже була достатньо ґрунтовно проаналізована нами у даній
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роботі під час оперування поняттям «службова особа».  Саме таке

формулювання перетворює питання кримінальної відповідальності

державних службовців у дискусійне, адже службова особа за своєю

сутністю не є тотожною державному службовцю, хоча окремі її ознаки

співпадають. Проте нами встановлено, що державні службовці є

різновидом службових осіб, а отже, норми Кримінального кодексу України

можливо поширювати і на інститут державної служби. Але навіть за цих

обставин дана проблема все ж потребує здійснення коригувань з боку

законодавця.

Підставами застосування кримінальної відповідальності до

державних службовців є невиконання чи неналежне виконання

повноважень або їх перевищення, причому дана ознака випливає

безпосередньо із висновків, зроблених вітчизняними дослідниками. Це

свідчить про те, що кримінальна відповідальність може бути застосована

до державних службовців виключно у разі перебування ними на службі та

виконання трудових обов’язків, які можуть здійснюватись у різноманітних

формах. При цьому зазначений вид відповідальності може бути

застосований не лише у разі активної поведінки, але й пасивної, тобто

бездіяльності.

Остання ознака стосується санкцій і полягає у тому, що, окрім

загальних, тобто характерних для злочинців будь-яких категорій, до

державних службовців можуть бути застосовані і спеціальні. Саме такими

особливостями і обумовлено специфічний характер кримінальної

відповідальності державних службовців, адже вони є особливою

категорією, яка, на відміну від усіх інших працівників, відрізняється

специфікою кар’єрного просування, а також низкою вимог до суб’єктів.

Тому вчинення злочинів має негативний вплив першочергово на кар’єрні

досягнення таких осіб та можливість подальшого професійного росту, а

також на майновий стан зловмисника, набутий за час державної служби.
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У цілому ж теоретичний аспект кримінальної відповідальності

державних службовців характеризується низкою недоліків, таких як

низький рівень наукової уваги та розмитість формулювань Кримінального

кодексу України. Водночас встановлено, що даний вид відповідальності є

одним із ключових в усій системі, оскільки застосовується за вчинення

проступків найвищого ступеня важкості. Це і є його основною відмінністю

від адміністративного виду відповідальності державних службовців, в

рамках якої проступки кваліфікуються як правопорушення, а не злочини.

3.2 Адміністративна відповідальність державних службовців

Адміністративна відповідальність державних службовців є

різновидом адміністративного примусу та одним із засобів підтримання

правопорядку й регулювання відносин, які виникають при вчиненні

окремих правопорушень у сферах публічного управління чи надання

адміністративних послуг. Відповідно, обидва інститути характеризуються

наявністю схожих проблем, у тому числі й тих, що стосуються визначення

спеціального суб’єкта правопорушення. Тож необхідність

адміністративного правового регулювання поведінки державних

службовців варто пов’язати із потребами запобігання вчинення подібних

діянь у майбутньому, а також підвищення довіри до держави в особі її

органів та осіб, які діють від її імені.

Цим обумовлено постійну увагу науковців до дослідження

зазначеної проблеми, хоча кількість робіт, які стосуються саме державних

службовців, є незначною, особливо стосовно адміністративного виду. Із

урахуванням того, що на сьогодні існують позитивні зрушення у

реформуванні державної служби, у діяльності її органів все ще існують

проблемні питання та теоретичні прогалини, пов’язані із особою

державного службовця, що вимагають застосування якісно нових підходів.
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Одним із таких питань, не в повній мірі дослідженим, є адміністративна

відповідальність державних службовців. У зв’язку із вищезазначеним

констатуємо, що здійснення розробки теоретичних та практичних питань

притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності є

актуальним, а їх аналіз у світлі реформ державної служби набуває все

більшого значення.

Як і випадку із кримінальною відповідальністю, державний

службовець притягується до адміністративної відповідальності у разі

порушення статей Кодексу України про адміністративні правопорушення

та своїх службових обов’язків. Іншими словами, даний вид застосовується

при вчиненні ним дії чи бездіяльності, передбачених нормами

адміністративного законодавства, та дотримання яких належить до його

службових обов’язків. Згідно зі статтею 9 Кодексу України про

адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність настає,

якщо порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до

закону кримінальної відповідальності. Це означає, що у разі, якщо є

достатніми підстави, особа несе кримінальну відповідальність. Більше

того, згідно зі статтею 38 Кодексу України про адміністративні

правопорушення у разі закриття кримінального провадження, але за

наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення,

існує можливість накладення на порушника адміністративного стягнення

[150]. Це є ще одним свідченням тісних зв’язків між кримінальною і

адміністративною відповідальністю. Проте очевидним є те, що все ж таки

відмінності між ними є значно вагомішими.

Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна

(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський

порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок

управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність

[150]. Із даної дефініції можна виділити наступні ознаки адміністративного
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проступку: 1) ним може бути виключно діяння, тобто, умовно кажучи,

думки чи бажання державного службовця не матимуть значення для

кваліфікації його діянь; 2) однією із основних ознак адміністративного

правопорушення є його протиправність, тобто заборона адміністративно-

правовими нормами; 3) винність діяння, а саме наявність у особи власного

ставлення до вчиненого нею діяння та його наслідків – при цьому

законодавцем чітко вказані у визначенні форми вини; 4) караність

адміністративного правопорушення – передбачення у нормах

адміністративного законодавства покарання, що дозволяє його

відмежувати від інших протиправних діянь; 5) об’єктом посягання є

державний чи громадський порядок, власність, права і свободи громадян,

встановлений порядок управління.

Особливості притягнення державних службовців до адміністративної

відповідальності зазначені у статті 14 Кодексу України про

адміністративні правопорушення [150]. При цьому у нормі вживається

формулювання «посадова особа», що, як і у випадку з визначенням

суб’єкта кримінальної відповідальності, не в повній мірі відповідає

сутності досліджуваного інституту. В даному випадку відсутні вказівки на

те, кого варто вважати посадовими особами, які їх повноваження та рід

діяльності. Зазначено виключно перелік випадків, за яких посадові особи

несуть відповідальність.

Проте це дає змогу зробити висновок, що державні службовці

притягуються до відповідальності за вчинення адміністративних

проступків як спеціальні суб’єкти у разі, якщо вони є посадовими особами.

Такі суб’єкти підлягають відповідальності за порушення, пов’язані із

недодержанням встановлених правил у сфері охорони порядку управління,

державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших

правил, забезпечення виконання яких належить до їх службових

обов’язків. Звернемо увагу на визначення «та інших правил, забезпечення
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виконання яких належить до їх службових обов’язків», яке потребує

конкретизації цих випадків, оскільки нечіткість законодавчих

формулювань, як влучно відзначає С.С. Засунько, може призвести до

непорозумінь та застосування правила аналогії [286, с. 61]. Також

відзначимо, що формулювання «недодержання посадовою особою

встановлених правил» може водночас тлумачитись і як дисциплінарне

правопорушення, оскільки, як демонструє аналіз наукових джерел,

вітчизняні вчені відзначають загальну близькість в окремих аспектах

різних видів юридичної відповідальності державних службовців. Тому у

контексті встановлення особливостей адміністративної відповідальності

державних службовців актуальним є звернення до наукових джерел.

Доцільно відмітити, що, як і у випадку з кримінальною

відповідальністю, не є суб’єктами адміністративних правопорушень

працівники державних органів, які виконують суто професійні або технічні

обов’язки (службовці функціональні, основний склад тощо).

Так, С.В. Ващенко пояснює адміністративну відповідальність

посадових осіб як різновид юридичної відповідальності фізичних осіб за

невиконання ними встановлених правил як безпосередньо, так і за

протиправні дії підлеглих осіб, забезпечення виконання яких входить до їх

службових обов’язків. Це негативна реакція держави в особі

уповноважених нею органів чи посадових осіб на протиправну поведінку

та нерозпорядливість осіб, які обіймають керівні посади в державних

органах, інших державних службовців, на яких законом або іншими

нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих

функцій у сфері державного управління [287, с. 109]. Така дефініція більш

влучно описує досліджуване явище, тож варто виділити наступні

характерні особливості адміністративної відповідальності посадових осіб:

1) державні службовці підлягають адміністративній відповідальності

за недотримання лише тих правил, забезпечення виконання яких належить
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до їхніх службових обов’язків, або ж за протиправні дії підлеглих осіб,

забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків;

2) звернемо увагу на формулювання «та інших державних

службовців», що значно розширює сутність поняття посадових осіб, а

також дає пряме посилання на досліджувану категорію працівників;

3) відзначимо влучність виділення наявності організаційно-

розпорядчих функцій як ознаки суб’єкта адміністративної відповідальності

посадових осіб.

Краще зрозуміти сутність службових обов’язків дозволяє аналіз

праці О.Л. Ващук. Науковцем виділено наступні шляхи їх встановлення:

1) безпосередньо законами та підзаконними актами України;

2) розпорядженнями керівника державного службовця; 3) посадовими

інструкціями [173, с. 47]. Тобто притягнення до адміністративної

відповідальності відбувається не просто на підставі порушення норм

Кодексу України про адміністративні правопорушення, а й із урахуванням

встановлених у передбачених порядках службових обов’язків. При цьому

підкреслено, що вчиняти адміністративні правопорушення можуть як

звичайні службові особи, так і керівники органів влади, структурних

підрозділів, начальники управлінь. Тож розуміння адміністративної

відповідальності державних службовців виходить за межі поняття

посадових осіб. При цьому зроблено влучне зазначення того, що керівники

та начальники можуть нести відповідальність як за порушення певних

правил, так і за неналежну організацію роботи. Це підтверджує позицію

С.В. Ващенко щодо адміністративної відповідальності керівників за дії

своїх підлеглих [287, с. 109]. Тож можна зробити висновок, що особливості

підстав притягнення до адміністративної відповідальності державних

службовців виявляються у тому, що вони її несуть як за здійснення своїми

діями порушення встановлених правил, так і за неправомірні вказівки,

виконуючи які підпорядковані їм службовці особи вчиняють проступки.
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Тому адміністративна відповідальність державних службовців може

встановлюватись і за невжиття заходів щодо забезпечення дотримання

іншими особами правил, додержання яких відноситься до їх обов’язків. А

отже, є підстави говорити про існування адміністративних правопорушень

як зі своєї вини, так і з вини підлеглих осіб.

Також важливим є формулювання, що у разі, коли вирішення

певного питання входить до кола службових обов’язків кількох посадових

осіб органу влади, то до адміністративної відповідальності можуть

притягуватись всі працівники цього управління, враховуючи характер і

ступінь вини кожного з них [173, с. 47]. Це означає, що адміністративна

відповідальність державних службовців може розглядатись як в

індивідуальному, так і у колективному аспекті. В такому разі

індивідуальну адміністративну відповідальність державних службовців

нестиме +

, керівник органу влади, структурного підрозділу, начальник

управління не лише на підставі порушення норм Кодексу України про

адміністративні правопорушення, а й із урахуванням встановлених у

передбачених порядках службових обов’язків. Колективна адміністративна

відповідальність державних службовців полягає в притягненні кількох

працівників органу влади за порушення питання, яке входить до кола їх

службових обов’язків.

Зазначені висновки дають змогу сформулювати визначення

адміністративної відповідальності державних службовців як

застосування до особи чи осіб, яка обіймає (обіймають) керівну посаду в

державних органах, чи інших державних службовців, на яких законом або

іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-

розпорядчих функцій, заходів державного примусу у вигляді настання

негативних наслідків за невиконання нею (ними) встановлених правил як

безпосередньо, так і за протиправні дії підлеглих осіб з метою відновлення
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справедливості й правопорядку та недопущення вчинення аналогічного чи

суміжного правопорушення у майбутньому, передбаченого нормами

Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Аналіз питання адміністративних проступків пропонуємо

здійснювати у тому ж порядку, що і злочинів, розподіляючи їх на два види:

1) невиконання чи неналежне виконання повноважень; 2) перевищення

повноважень.

Так, аналіз норм Кодексу України про адміністративні

правопорушення засвідчив, що до них варто віднести: 1) невиконання чи

неналежне виконання повноважень – відмова від надання чи несвоєчасне

надання екологічної інформації (стаття 91-4), порушення законодавства під

час планування і забудови територій (стаття 96-1), порушення бюджетного

законодавства (стаття 164-12), порушення законодавства про здійснення

закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (стаття 164-14),

порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6), порушення вимог

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7),

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9), порушення

законодавства про державну таємницю (стаття 212-2), порушення права на

інформацію та права на звернення (стаття 212-3) [150]; 2) перевищення

повноважень – перекручення або приховування даних державного

земельного кадастру (стаття 53-2), порушення обмежень щодо сумісництва

та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4), порушення

встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (стаття 172-5),

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з

виконанням службових повноважень (стаття 172-8) [150]. Варто звернути

увагу на наступні особливості даної класифікації:

1) на відміну від Кримінального кодексу України, в Кодексі України

про адміністративні правопорушення взагалі не виділено окремий розділ,

присвячений адміністративним проступкам державних службовців.
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Заслуговує уваги глава 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані

з корупцією», проте це лише незначна частина усіх порушень, які можуть

вчинити державні службовці у процесі своєї професійної діяльності.

Здійснюючи класифікацію злочинів, ми керувались критерієм їх розподілу

на загальні службові та спеціальні службові. У даному випадку здійснення

аналогічного групування є неможливим, оскільки у такому разі найбільш

логічною буде систематизація проступків на корупційні та інші. Подібної

позиції дотримуються деякі вітчизняні науковці. Наприклад, О.О. Губанов

запропонував наступну класифікацію адміністративних проступків

державних службовців: а) правопорушення, пов’язані з корупцією;

б) правопорушення, що спрямовані на порушення загальних чи

спеціальних службових обов’язків [288, с. 95]. Проте таку позицію

вважаємо недоцільною з огляду на широке коло об’єктів адміністративних

проступків. Отже, виділення одного конкретного виду правопорушення в

окрему групу може створити хибне уявлення про побудову інституту

адміністративної відповідальності державних службовців як інструменту

виключно антикорупційної діяльності законодавця;

2) звернемо увагу на те, що кількість проступків, які можна

кваліфікувати як невиконання чи неналежне виконання повноважень

значно переважає число перевищень повноважень, на відміну від

кримінальної відповідальності. Це можна пояснити тим, що перевищення

повноважень вважається значно серйознішим проступком, тому

вітчизняний законодавець переважно кваліфікує такі дії державних

службовців як злочини. Із цього можна зробити висновок, що загальне

число адміністративних проступків, які пов’язуються із використанням

службового становища є незначним, а корупція вважається швидше

кримінальним явищем, аніж адміністративним.

Санкції, які є характерними для покарань за вчинення

адміністративних правопорушень, у яких суб’єктом виступають державні
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службовці, також характеризуються специфічними рисами. Так, на

державних службовців можуть бути накладені наступні адміністративні

стягнення: штраф, конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення

адміністративного правопорушення [150]. При цьому конкретне покарання

може бути встановлене виключно санкцією статті Кодексу України про

адміністративні правопорушення, яку порушив державний службовець.

Також важливе зазначення має те, що згідно з нормою статті 40 Кодексу

України про адміністративні правопорушення, якщо у результаті вчинення

адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду

громадянинові, підприємству, установі або організації, то під час

вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне

правопорушення може одночасно вирішуватись питання про

відшкодування винуватим майнової шкоди [150]. Формулювання «має

право» свідчить про те, що дане положення за своєю сутністю є правом, а

не обов’язком. Тому існування цієї норми ще не виступає гарантією

обов’язкового покладення на державного службовця обов’язку

відшкодувати збитки, завдані його діями під час виконання трудових

функцій;

3) адміністративні стягнення накладаються за участі спеціальних

органів. Тобто заява про вчинення державним службовцем

адміністративного правопорушення повинна подаватись безпосередньо до

органу, уповноваженого складати протокол. Тому суд чи інший орган,

уповноважений накладати стягнення, має право це зробити тільки на

підставі складеного відповідною посадовою особою протоколу про

вчинення адміністративного правопорушення. Враховуючи, що

уповноваженими суб’єктами є різні органи державної влади, їх

диференціація відбувається за кожною статтею Кодексу України про

адміністративні правопорушення. А отже, дана процедура

характеризується складністю та залученням більшої кількості суб’єктів, що
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на практиці є доволі складним явищем, у тому числі із-за незначних

строків адміністративного провадження, встановлених адміністративним

законодавством.

Отже, особливостями адміністративної відповідальності

державних службовців є:

1) застосування за вчинення державними службовцями

адміністративних правопорушень;

2) у нормах Кодексу про адміністративні правопорушення

вживається формулювання «посадова особа», яке є значно вужчим за

досліджуваний інститут;

3) посадова особа може нести відповідальність не так за свої дії, як за

недостатню організованість робочого процесу підлеглих;

4) основною категорією адміністративних проступків є корупційні

правопорушення;

5) переважну більшість адміністративних проступків можна

кваліфікувати як невиконання чи неналежне виконання повноважень;

6) при застосуванні санкцій обов’язковою є участь спеціально

уповноважених органів чи їх уповноважених осіб;

7) до державних службовців застосовуються санкції у вигляді

штрафів або конфіскації грошей, одержаних внаслідок вчинення

адміністративного правопорушення;

8) стягнення збитків, завданих державним службовцем, пов’язується

із особою порушника, а не підприємством чи організацією.

Застосування санкцій за вчинення державними службовцями

адміністративних правопорушень полягає у тому, що для притягнення до

зазначеного виду відповідальності важливою є наявність факту вчинення

шкідливого діяння чи бездіяльності, яке при цьому є передбаченим

нормами адміністративного законодавства та посягає на громадський

порядок, власність, права і свободи громадян й на встановлений порядок
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управління. Наявність передбаченого законодавством адміністративного

стягнення за відповідну дію чи бездіяльність є важливою передумовою

існування даного виду відповідальності, оскільки адміністративним

деліктом може бути визнане лише таке діяння, що передбачає

адміністративну караність. У даному випадку обов’язково зазначити, що

застосування стягнення – обов’язкова передумова настання

відповідальності, проте це не означає, що воно у будь-якому випадку буде

накладене.

У нормах Кодексу про адміністративні правопорушення вживається

формулювання «посадова особа», яке є вужчим за досліджуваний інститут,

що також викликає спірність у питаннях належності адміністративної

відповідальності до державних службовців. Проте організаційно-

розпорядчі та адміністративно-господарські функції, які є притаманними

обом категоріям, свідчать про те, що норми Кодексу України про

адміністративні правопорушення доцільно застосовувати і до державних

службовців. Також варто відзначити, що терміном «посадова особа»

оперує законодавець у Кодексі законів про працю України, зокрема у

частині 5 статті 41 [187]. Державні службовці не завжди є посадовими

особами, проте аналіз норм Кодексу України про адміністративні

правопорушення засвідчив можливість застосування норм із

формулюванням «посадова особа» до державних службовців.

Посадова особа може нести відповідальність не так за свої дії, як за

недостатню організованість робочого процесу підлеглих, що є однією із

ознак «адміністративності», тобто пов’язаності із здійсненням

управлінських функцій державними службовцями. У даному контексті

доцільно відзначити, що вказана ознака відноситься, у першу чергу, до

посадових осіб, тобто тих, які виконують керівні функції стосовно інших

працівників. У такому разі, за умови вчинення підлеглими правопорушень

на робочому місці, до відповідальності може бути притягнуто їх керівника.
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Дана ознака суттєво відрізняє адміністративну відповідальність державних

службовців від інших різновидів.

Основною категорією адміністративних проступків є корупційні

правопорушення, про що свідчать наступні моменти. По-перше, Кодексом

України про адміністративні правопорушення не структуровано

правопорушення державних службовців у окремий розділ чи главу, на

відміну від корупційних правопорушень. По-друге, подібна позиція

отримала підтримку і у наукових джерелах. По-третє, аналіз норм Кодексу

України про адміністративні правопорушення засвідчив, що переважна

більшість регламентованих деліктів пов’язані саме із вчиненням актів

корупції державними службовцями. Тому в певній мірі адміністративна

відповідальність державних службовців пов’язується саме із вчиненням

даного актуального на сьогодні в Україні явища.

Переважну більшість адміністративних проступків можна

кваліфікувати як невиконання чи неналежне виконання повноважень, що

суттєвим чином відрізняється від кримінальної відповідальності.

Пов’яжемо даний момент із ступенем суспільної небезпечності вчинених

діянь, яка є значно меншою, ніж при вчиненні злочину. Відповідно,

перевищення повноважень є значно важчою протиправною дією, тому і

відноситься у більшій мірі до сфери кримінального права.

При застосуванні санкцій обов’язковою є участь спеціально

уповноважених органів чи їх уповноважених осіб, що безпосередньо

залежить від встановленої на законодавчому рівні процедури. Так, одні

категорії органів та осіб уповноважені законом складати протокол про

вчинення правопорушення, інші – розглядати відповідну справу. При

цьому склад таких суб’єктів є індивідуальним для кожного делікту, з

огляду на сферу діяльності службовця. Тому процедура притягнення до

адміністративної відповідальності значним чином відрізняється від інших

різновидів, не в останню чергу через особливий суб’єктний склад.
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Ще однією особливістю виступає перелік санкцій, які у даному

випадку застосовуються у вигляді штрафів або конфіскації грошей,

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення. Тобто

на відміну від інших видів, адміністративна відповідальність державних

службовців має передусім грошовий характер, а її розмір залежить від

законодавчо встановлених категорій, таких як неоподатковуваний мінімум

доходів громадян, або ж від суми коштів, набутих протиправним шляхом із

використанням службового становища.

На противагу іншим видам відповідальності, стягнення збитків,

завданих державним службовцем, при притягненні до адміністративної

відповідальності пов’язується із особою порушника, а не підприємством

чи організацією. Тобто державний службовець зазнає негативних

наслідків, які відповідним чином впливають на його особисте майнове

становище. А це означає, що збитки мають бути відшкодовані ним

особисто, без участі його безпосереднього роботодавця. Тому зазначену

особливість можна в певній мірі пов’язати із ще однією специфічною

рисою, суть якої полягає у тому, що в інституті адміністративної

відповідальності державних службовців відсутнє поняття регресу. Тобто

особистий характер відшкодувань нівелює можливість притягнення органу

державної влади до здійснення відшкодувань за деструктивну поведінку

його працівників.

Отже відмітимо, що близькість кримінальної та адміністративної

відповідальності державних службовців отримує вияв і в рівні наукової

уваги до даного питання, і в нечіткості формулювань чинного

адміністративного законодавства. Сучасний стан правового регулювання

адміністративної відповідальності державних службовців не задовольняє у

повній мірі вимог щодо сформованості чітких підстав та кола осіб, яких

може бути притягнуто до неї за вчинення проступків під час виконання

професійних функцій.
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Таким чином, підсумовуючи, зазначимо, що незважаючи на

фундаментальне значення кримінальної та адміністративної

відповідальності для інституту юридичної відповідальності державних

службовців, рівень дослідженості даного питання є низьким. Кримінальна

та адміністративна відповідальність державних службовців являє собою

види відповідальності, які застосовуються у значній мірі за вчинення

корупційних правопорушень, що є актуальним з огляду на проблеми,

характерні для України сьогодні. У той же час, обидва інститути

характеризуються нечіткістю формулювань у законодавчому закріпленні,

складністю процедур та епізодичною відсутністю чітких меж між ними.

Дослідження даних питань значним чином ускладнюється недостатньою

кількістю класифікацій проступків та постійним внесенням змін до

вітчизняного законодавства, що зумовило втрату актуальності багатьох

наукових праць та тверджень.

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що розгляд у даній

роботі актуальних питань кримінальної та адміністративної

відповідальності державних службовців засвідчив необхідність

подальшого наукового дослідження даної сфери, а також внесення змін до

законодавства.

3.3 Цивільно-правова відповідальність державних службовців

Забезпечення законності в державній службі є одним із

першочергових завдань. Даний процес неможливий без дотримання

трудової дисципліни та встановлення інших правил для працівників, які у

своїй трудовій діяльності здійснюють функції від імені держави. Тому

підвищення ефективності їх роботи безпосередньо співвідноситься із

формуванням розуміння того, що кожен проступок, вчинений державним
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службовцем у професійній діяльності, викликатиме відповідну реакцію з

боку компетентних суб’єктів та матиме наслідки для нього.

Цивільно-правова відповідальність державного службовця зводиться

до відшкодування державним органом, у якому він працює, шкоди,

завданої громадянам шляхом вчинення неправомірних діянь таким

службовцем. Незважаючи на важливість мети свого існування, даний вид

відповідальності все ще не знайшов достатньої уваги з боку вітчизняних

науковців, деякі з яких не виділяють його навіть в окремий вид. Аналіз

судової практики свідчить про те, що існуючі конструкції цивільно-

правової відповідальності державного службовця також є далеко не

ідеальними.

Тому відсутність ефективних засобів відновлення порушених прав

громадян та чітко встановлених механізмів має негативні наслідки. Вони

проявляються у тому, що постраждалі від дій державних службовців

громадяни часто звертаються до міжнародних судових інституцій, таких як

Європейський суд з прав людини. А отже, дослідження цивільно-правової

відповідальності державного службовця є вкрай необхідним для

заповнення тих теоретичних прогалин, які на сьогодні мають місце у

юридичній науці.

Цивільно-правова відповідальність державних службовців виступає

особливим правовим інститутом, який перебуває на різних рівнях наукової

розробленості, проте кожен з них характеризує існування специфічних

точок зору, що зумовлює необхідність їх вивчення для встановлення

сутності та ролі у системі юридичної відповідальності державних

службовців. Досліджувані види були предметом вивчення таких вчених, як

В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, Д.М. Бахрах, Н.Б. Болотіна, О.Л. Ващук,

І.П. Голосніченко, Л.П. Грузінова, О.О. Губанов, Ю.П. Дмитренко,

В.В. Жернаков, М.І. Іншин, І.Б. Коліушко, А.Ю. Коротких, О.Є. Луценко,

В.К. Малиновський, О.Д. Новак, О.Д. Оболенський, П.Д. Пилипенко,
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Р.М. Римарчук, А.А. Сергієнко, Ю.М. Старілов, Г.І. Чанишева,

В.В. Щербак, Ю.В. Яшина та ін. Проте існування низки теоретичних

прогалин зумовлює необхідність продовження здійснення досліджень на

дану тематику.

Згідно із статтею 56 Конституції України кожен має право на

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями

чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх

повноважень [247]. Дана конституційна норма і є основою існування

цивільно-правової відповідальності державних службовців, яка виступає

своєрідною гарантією реалізації відповідальності за свою діяльність

держави перед людиною. Як слушно зазначає Н.М. Оніщенко, цей вид

юридичної відповідальності – одна із головних гарантій прав і свобод

людини і громадянина, оскільки держава, встановлюючи механізм власної

відповідальності, бере на себе обов’язок її реалізації та доступності для

громадян. Таким чином, здійснюється одночасне послаблення тиску

держави на людину, а також збільшення контролю за діями держави,

державних органів та також осіб, наділених повноваженнями діяти від її

імені [289, с. 5]. Отже, на підставі вищерозглянутого зробимо висновок, що

цивільно-правова відповідальність державних службовців

характеризується наступними ознаками:

1) має компенсаційний характер – спрямованість на відновлення

матеріального та морального стану особи;

2) їй притаманний контролюючий характер – забезпечення контролю

за діяльністю осіб, які у трудовій діяльності здійснюють інтереси держави;

3) має майновий характер – цивільно-правова відповідальність

спрямована. в першу чергу. на відновлення порушеної майнової сфери
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потерпілого, тож майнове відшкодування шкоди найбільш адекватно

забезпечує справедливість та відповідає інтересам потерпілого.

На відміну від попередньо розглянутих нами видів відповідальності,

цивільно-правову відповідальність характеризує одночасне регулювання

низкою нормативно-правових актів. Фундаментальну роль у цьому процесі

відіграють Конституція України [247], Цивільний кодекс України [290] та

Цивільний процесуальний кодекс України [291]. Окрім цього, вагоме

значення мають Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 №

889-VIII [159], Закон України «Про місцеве самоврядування» від

21.05.1997 № 280/97-ВР [292] та низка інших нормативних актів. Це є

свідченням складності досліджуваного виду відповідальності, а також

необхідності врахування низки факторів при відшкодуванні матеріальної

чи моральної шкоди, завданої незаконними діями чи бездіяльністю

державних службовців.

Як відзначає О.Л. Ващук, такі деструктивні дії можуть бути виражені

у наступних формах: 1) прийнятті нормативних чи індивідуально-правових

актів; 2) безпосередніх діях; 3) протиправній бездіяльності тощо [173, с.

111]. Спільним для усіх випадків є вчинення правопорушень у процесі

реалізації державними службовцями власної компетенції. Відповідно,

якщо шкода була завдана при вчиненні дій, не пов’язаних із виконанням

владних повноважень, шкода відшкодовується на загальних підставах,

характерних для усіх інших суб’єктів цивільно-правової відповідальності.

Також у даному контексті доцільно зазначити те, що право на компенсацію

завданої державним службовцем шкоди мають як фізичні, так і юридичні

особи. Проте юридичним особам відшкодовується виключно матеріальна

шкода, в той час як фізичним – матеріальна та моральна [173, с. 111].

Вищевикладене дає змогу сформулювати визначення цивільно-правової

відповідальності державних службовців як застосування до них заходів

державного примусу у вигляді здійснення відшкодувань за вчинення
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фізичної, матеріальної чи моральної шкоди, завданої їх незаконними

рішеннями, діями чи бездіяльністю, з метою відновлення справедливості й

правопорядку, передбаченого нормами Конституції України, Цивільного

кодексу України та інших актів законодавства.

Суттєвою особливістю цивільно-правової відповідальності

державних службовців є її суб’єктний склад, закріплений, зокрема, у

нормах цивільного законодавства. Даний вид відповідальності варто

розглядати із точки зору її суб’єкта, оскільки правопорушник зазнає

несприятливих наслідків, а потерпілий при цьому переважно відновлює

своє майнове становище. Звичайно, можливі варіанти, за яких потерпіла

особа, окрім відновлення, додатково отримує компенсацію за моральну

шкоду, проте це не має ніякого значення для кваліфікації даного діяння як

притягнення до юридичної відповідальності.

Аналіз норм Конституції України [247] та глави 82 Цивільного

кодексу України [290] дозволяє виділити наступних суб’єктів

досліджуваного виду: 1) органи державної влади; 2) органи влади

Автономної Республіки Крим; 3) органи місцевого самоврядування;

4) посадові або службові особи відповідних органів, тобто керівники та

заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні

службовці, на яких законами або іншими нормативно-правовими актами

покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій. Звернемо увагу на значно більшу чіткість формулювань

у порівнянні із адміністративним та кримінальним різновидами, а також

ширше коло суб’єктів, на які прямо вказано в нормах законодавства. Окрім

того, доцільним є відзначення одночасного формулювання понять

«посадові особи» та «службові особи», характерних для вже розглянутих

видів відповідальності. В даному випадку також зробимо висновок щодо

можливості віднесення даних категорій до поняття «державний

службовець» та розгляду їх у рамках категорії, яка нами досліджується.
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Проте, на відміну від інших видів відповідальності, оскільки державні

службовці діють від імені держави, Автономної Республіки Крим чи

відповідної територіальної громади, останні несуть відповідальність за

шкоду, завдану неправомірними діями зазначених органів та їх посадових і

службових осіб, за рахунок власного майна, коштів, чи коштів Державного

бюджету України. Детальніше розкриття даного моменту потребує

звернення до аналізу різновидів цивільно-правової відповідальності

державних службовців, якими є відповідальність за завдану матеріальну та

моральну шкоду, а однією із особливостей існування окремого виду

протиправного діяння – прийняття органом державної влади, Автономної

Республіки Крим або органом місцевого самоврядування нормативно-

правового акта, що був визнаний незаконним і скасований.

Так, згідно із статтею 1166 Цивільного Кодексу України майнова

шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю

особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також

шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в

повному обсязі особою, яка її завдала [290]. Виникнення цивільно-

правової відповідальності державного службовця за заподіяння майнової

шкоди пов’язується із наявністю відповідного юридичного факту, тобто дії

чи бездіяльності, який би являв собою підставу покладання подібної

відповідальності та становив порушення чужого суб’єктивного права. У

той же час, шкода є наслідком порушення і необхідною умовою

покладання відповідальності. Це підтверджується точкою зору

В.І. Микитина, який зазначає, що при розгляді питань, пов’язаних із

цивільно-правовою відповідальністю, варто проводити аналогію із

загальними положеннями кримінальної відповідальності. Тобто підставою

кримінальної відповідальності є діяння, яке містить ознаки складу

злочину, в той час як стосовно цивільної відповідальності цим фактом

буде безпосереднє порушення чужого суб’єктивного права [293, с. 25].
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Складом правопорушення є система ознак, необхідних і достатніх для

притягнення правопорушника до юридичної відповідальності, тому

зробимо висновок, що його формують наступні елементи: 1) наявність

шкоди – втраченого або пошкодженого майна в результаті протиправної

поведінки, упущеної вигоди тощо; 2) протиправна поведінка державного

службовця – дія чи бездіяльність; 3) причинно-наслідковий зв’язок між

шкодою та протиправною поведінкою державного службовця – дія чи

бездіяльність державного службовця призвели до втраченого або

пошкодженого майна в результаті протиправної поведінки, упущеної

вигоди тощо; 4) вина – обов’язок доведення відсутності вини державного

службовця покладається на нього самого, а до цього часу він вважається

винним. Перераховані підстави є загальними, проте їх наявність виступає

необхідною умовою для усіх випадків відшкодування шкоди, у тому числі

і внаслідок дій чи бездіяльності державних службовців. При цьому варто

враховувати, що державні службовці зобов’язані здійснювати свою

діяльність за принципом «дозволено лише те, що дозволено законом», а

отже, цивільно-правова відповідальність може бути застосована не лише за

дії чи бездіяльність, які заборонені законом, але і у випадку, якщо вони

вчинені без відповідних повноважень.

Аналізуючи норми глави 82 Цивільного кодексу України [290], варто

відзначити, що цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну

фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи

бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні

ними своїх повноважень (стаття 1173), посадовими або службовими

особами цих органів (стаття 1174), а також шкоду, заподіяну внаслідок

прийняття зазначеними органами нормативно-правового акта, що був

визнаний незаконним і скасований (стаття 1175), несуть держава,

Автономна Республіка Крим або орган місцевого самоврядування
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незалежно від вини цих органів та їх посадових чи службових осіб.

Оскільки державні службовці здійснюють покладені на них функції від

імені і в інтересах держави, Автономної Республіки Крим чи відповідної

територіальної громади, вони і несуть відповідальність за шкоду, завдану

неправомірними діями зазначених органів та їх посадових і службових осіб

за рахунок власного майна та бюджету.

Стаття 1192 Цивільного кодексу України [290] фактично передбачає

два способи відшкодування майнової шкоди: відшкодування шкоди в

натурі – надання речі такого ж роду і якості чи виправлення пошкодженої

речі у разі, коли це можливо; відшкодування завданих збитків повністю –

компенсування збитків у обсязі, що відповідає реальній вартості

втраченого майна, або виконання робіт, необхідних для відновлення

пошкодженої речі. При цьому, як зазначають вітчизняні науковці, за

потерпілим залишається право вибору способу, проте остаточне рішення

належить суду [173, с. 114]. Підсумовуючи вищевстановлене, зазначимо,

що особливостями матеріальної шкоди державних службовців є наступні:

1) державний службовець-заподіювач шкоди не є безпосереднім суб’єктом

цивільно-правової відповідальності, оскільки, якщо буде доведено, що

шкоду заподіяла службова чи посадова особа, її відшкодовує держава;

2) держава бере на себе відшкодування шкоди, заподіяної виключно діями

державних службовців, пов’язаних із здійсненням повноважень;

3) держава наділена правом регресної вимоги до державного службовця.

У статті 1167 Цивільного кодексу України визначено підстави

відповідальності за завдану моральну шкоду. Якщо ця шкода завдана

фізичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, вона

відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності вини. При цьому

даний процес здійснюється незалежно від вини органу державної влади,

органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її

завдала. Сутність моральної шкоди роз’яснюється в статтях 23 та 1167
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Цивільного кодексу України. Вона полягає, передусім, у наступному: 1) у

фізичному болю та стражданнях, каліцтві чи смерті; 2) у душевних

стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною

поведінкою або знищенням чи пошкодженням її майна; 3) у приниженні

честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або

юридичної особи; 4) у незаконному засудженні, незаконному притягненні

до кримінальної відповідальності, незаконному застосуванні запобіжного

заходу, незаконному затриманні, незаконному накладенні

адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт [290].

Отже, моральною шкодою є певні немайнові втрати, яких зазнає особа у

зв’язку із шкодою здоров’ю, приниженням її честі та репутації,

розголошенням певних відомостей про неї або вчиненням дій, що призвели

до втрати довіри до її діяльності. При цьому закріплені у статті 23

характеристики і є визначальними при встановленні розміру відшкодувань.

Проте єдиного алгоритму не існує, адже моральна шкода є досить

абстрактним поняттям, що не підлягає чіткій математичній аргументації,

тому судам доводиться відштовхуватись від характеру та обсягу страждань

чи втрат і враховувати інші обставини справи.

Також звернемо увагу на те, що на відміну від випадку із

відповідальністю за матеріальну шкоду, для компенсацій за моральну

шкоду існують варіанти можливості пред’явлення регресних вимог до

винного працівника та ситуації, за яких відшкодування здійснює

відповідний орган. Так, згідно з частиною 1 статті 1167 [290] моральна

шкода відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім

випадків завдання шкоди здоров’ю внаслідок дії джерела підвищеної

небезпеки, шкоди, пов’язаної із заходами кримінальної відповідальності та

«в інших випадках, встановлених законом». Поряд з цим, у частині 4 статті

1191 Цивільного кодексу України [290] зазначено, що держава, Автономна

Республіка Крим, територіальні громади при відшкодуванні шкоди,
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завданої державними службовцями внаслідок незаконно прийнятих

рішень, дій чи бездіяльності, мають право зворотної вимоги до винної

особи у розмірі виплаченого відшкодування, крім відшкодування виплат,

пов’язаних із відшкодуванням моральної шкоди. Це означає, що державні

органи мають право на зворотну вимогу до державного службовця,

винного у вчиненні правопорушення, лише в окремих випадках,

незважаючи на формулювання «моральна шкода відшкодовується особою,

яка її завдала». Аналіз норм Цивільного кодексу України свідчить про те,

що навіть у межах одного нормативно-правового акта існують певні

суперечності в нормах. Тому сформувати однозначне розуміння щодо того,

чи таке право органів влади беззаперечне, чи ситуативне, неможливо. При

цьому у юридичній літературі відмічається, що на практиці даним правом

не користуються взагалі. Так, О.Л. Ващук зазначає, що у процесі

дослідження цивільних позовів органів влади до своїх службовців в

Єдиному державному реєстрі судових рішень не було виявлено, тому за

незаконні рішення державних службовців в Україні шкода стягується за

рахунок коштів Державного бюджету [173, с. 119]. Це є свідченням того,

що інститут цивільно-правової відповідальності державних службовців на

сьогодні все ж перебуває на недостатньо високому рівні розвитку, оскільки

за таких умов він фактично являє собою відповідальність держави за дії

державних службовців. А враховуючи те, що доходи бюджету формуються

на основі податків, на практиці саме громадяни України здійснюють

компенсації за неправомірні дії державних службовців. Отже, головною

проблемою досліджуваного інституту на сьогодні є відсутність практики

застосування 219истемо ут стягнень, що повністю нівелює виховну та

превентивну функції відповідальності

Останньою особливістю досліджуваного виду відповідальності є

віднесення до окремого виду протиправного діяння прийняття органом

державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом
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місцевого самоврядування нормативно-правового акта, що був визнаний

незаконним і скасований [173]. Це означає, що у разі прийняття

переліченими органами такого нормативно-правового акта, який

суперечить законодавству і порушує права або інтереси фізичних чи

юридичних осіб, останні мають право звернутися до суду про визнання

такого акта недійсним та його скасування. При цьому можливість

відшкодування шкоди не залежить ні від органу, що прийняв його, ні від

різновиду нормативно-правового акта. Наслідком такого позову може

бути: 1) визнання нормативно-правового акта незаконним, тобто таким, що

суперечить чинному законодавству; 2) скасування нормативно-правового

акта у разі, коли внаслідок визнання незаконності була припинена його дія.

Питання класифікації норм, що врегульовують питання цивільно-

правової відповідальності державних службовців, суттєвим чином

відрізняється від інших видів відповідальності, оскільки в даному випадку

більш доцільно здійснити виділення тих правил, які регулюють порядок

відшкодування шкоди. Тому в даному контексті здійснимо розподіл норм

за наступними критеріями: 1) конституційні норми; 2) цивільно-правові

норми; 3) інші норми матеріального права.

Так, до конституційних норм варто віднести наступні [247]: держава

відповідає перед людиною за свою діяльність (стаття 3); кожен має право

на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні

ними своїх повноважень (стаття 56); матеріальна чи моральна шкода,

завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані

неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом

порядку (стаття 152). Суть конституційних норм полягає у тому, що

шляхом закріплення в Основному Законі законодавець гарантував те, що



221

жоден проступок державних службовців не залишиться поза увагою

компетентних органів, а постраждалі суб’єкти отримають належну їм

компенсацію шкоди. Тобто роль даної категорії норм є, передусім,

фундаментальною, оскільки полягає у створенні основ функціонування

усього досліджуваного інституту.

Цивільно-правовими нормами є [290]: відшкодування збитків та інші

способи відшкодування майнової шкоди (стаття 22); відшкодування

моральної шкоди (стаття 23); загальні підстави відповідальності за завдану

майнову шкоду (стаття 1166); підстави відповідальності за завдану

моральну шкоду (стаття 1167); відшкодування шкоди, завданої прийняттям

закону про припинення права власності на певне майно (стаття 1170);

відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади

Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування

(стаття 1173); відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою

особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки

Крим або органу місцевого самоврядування (стаття 1174); відшкодування

шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної

Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері

нормотворчої діяльності (стаття 1175); відшкодування шкоди, завданої

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури

або суду (стаття 1176). Дану групу охарактеризуємо як основну, оскільки

саме нею встановлено сутність цивільно-правової відповідальності

державних службовців та порядок здійснення компенсацій за незаконні дії.

Роль зазначеної категорії є 221истемо утворюючою, так як встановлення

даних норм – передумова існування даного виду відповідальності взагалі.

Тому у положеннях Цивільного кодексу України здійснюється

конкретизація норм Основного Закону і закріплення елементів, які
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надають притягненню до цивільно-правової відповідальності системного

характеру.

До інших норм матеріального права віднесемо статті різноманітних

актів вітчизняного законодавства, які закріплюють сутність та порядок

відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями чи бездіяльністю

державних службовців в окремих сферах суспільних відносин.

Прикладами є наступні статті: відповідальність посадових осіб міністерств,

інших центральних органів виконавчої влади (стаття 27 Закону України

«Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI

[294]); відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття

24 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від

07.06.2001 № 2493-III [295]); відновлення прав і законних інтересів та

відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам

внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 68 Закону

України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [157]);

вилучення незаконно одержаного майна (стаття 69 Закону України «Про

запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [157]); право на повне

відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями

(бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб) (стаття 17.1.11

Податкового кодексу України [296]); шкода, завдана неправомірними

діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за

рахунок коштів Державного бюджету, передбачених таким контролюючим

органам (стаття 21.3 Податкового кодексу України [296]) тощо. Дані

норми за своєю сутністю фактично дублюють правила, встановлені

Конституцією України та Цивільним кодексом України, проте у контексті

регулювання відповідних суспільних відносин забезпечують притягнення

державних службовців до цивільно-правової відповідальності. Тому роль

зазначеної категорії є інституційною і у контексті усього інституту
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швидше підсилюючою, тобто такою, що додатково гарантує притягнення

винних осіб до відповідальності.

Таким чином, цивільно-правова відповідальність державних

службовців характеризується наступними особливостями:

1) застосовується за завдання державними службовцями своїми

діями чи бездіяльністю або шляхом прийняття незаконного нормативно-

правового акта матеріальної чи моральної шкоди;

2) коло суб’єктів цивільно-правової відповідальності у нормах

законодавства конкретизоване, а законодавець, у тому числі, оперує

термінами «службова особа» та «посадова особа»;

3) відповідальність за дії державного службовця несе відповідний

орган, тому компенсації переважно здійснюють із коштів його бюджету;

4) державні органи наділені правом регресної вимоги до

правопорушника, проте на практиці даним правом не користуються;

5) регулювання інституту здійснюється системою нормативно-

правових актів, причому фундаментальну роль відіграє Основний Закон.

Ознака застосування за завдання державними службовцями своїми

діями чи бездіяльністю або шляхом прийняття незаконного нормативно-

правового акта матеріальної чи моральної шкоди розкриває зміст тих

випадків, які належать до сфери регулювання нормами цивільного

законодавства. Як і у випадках притягнення до інших видів

відповідальності, підставою є порушення норм чинного законодавства під

час виконання службових обов’язків. Проте специфічною рисою цивільно-

правової відповідальності державних службовців є завдання шкоди

фізичній чи юридичній особі, тому вся процедура безпосередньо пов’язана

із сутністю нанесених шкідливих наслідків. При цьому до форм дій чи

бездіяльності державних службовців належать діяння як здійснені

безпосередньо, так і шляхом прийняття нормативно-правових чи

індивідуально-правових актів.
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Як зазначалося, коло суб’єктів цивільно-правової відповідальності у

нормах законодавства конкретизоване, а законодавець, у тому числі,

оперує термінами «службова особа» та «посадова особа». З одного боку,

таке твердження є спірним, оскільки в науковій літературі все ще не існує

єдиної позиції щодо розрізнення зазначених категорій. У процесі

дослідження нами зроблено висновок, що поняття службової особи є

ширшим за поняття державного службовця, а посадової особи – значно

вужчим. Проте у цілому існує можливість застосування норм, присвячених

деліктам посадових чи службових осіб, до державних службовців.

Наступні ознаки є тісно пов’язаними, оскільки відповідальність за дії

державного службовця несе відповідний орган, тому компенсації

переважно здійснюють із коштів його бюджету. Відповідно, державні

органи наділяються правом регресної вимоги до правопорушника, що є

передумовою кваліфікації цивільно-правової відповідальності як

відповідальності працівника, а не роботодавця за дії підлеглої особи.

Проте в реальності даним правом не користуються, про що свідчить судова

практика та дослідження вітчизняних науковців. Тобто механізм

притягнення державного службовця до цивільно-правової відповідальності

складається із двох етапів: 1) здійснення відшкодувань державними

органами за дії державних службовців; 2) пред’явлення регресних вимог

працівнику, причому це є не обов’язком, а правом органу.

Регулювання інституту здійснюється системою нормативно-

правових актів, в якій фундаментальну роль відіграє Основний Закон,

оскільки в його нормах закріплено основи відповідальності держави перед

громадянами за свої дії. Державні службовці є особливою категорією

працюючих громадян, які у своїй трудовій діяльності діють від імені

держави. Тому відповідальність перед громадянами за результати своєї

діяльності – одна із основних засад діяльності державної служби. Якщо

вести мову про інші нормативно-правові акти, то вони переважно
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виконують конкретизуючу роль, моделюючи конституційні норми у

відповідну сферу суспільних відносин. Тому, незважаючи на цивільно-

правовий характер, даний вид відповідальності характеризується

конституційним підґрунтям.

Таким чином, цивільно-правова відповідальність є найбільш

складним різновидом, адже її регулювання здійснюється водночас низкою

норм вітчизняного законодавства. Окрім того, складним є саме покладення

відповідальності на державного службовця, який вчинив відповідне

правопорушення, адже за його дії, передусім, відповідає держава. Саме

цим можна пояснити порівняно невисокий рівень уваги до даного

інституту, адже фактично мова йде про відповідальність держави, а сам

державний службовець зазнає санкцій лише у разі наявності волі на те

відповідного органу, на службі у якому перебуває особа. Тому цивільно-

правову відповідальність державних службовців варто розглядати у

контексті відшкодувань потерпілим особам, а не з огляду на її виховну та

превентивну функції щодо осіб, наділених службовими повноваженнями.

3.4 Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних

службовців

Дотримання трудової дисципліни є одним із принципів, на яких

базується будь-яка трудова діяльність громадян. Проте дисциплінарні

правопорушення державних службовців характеризуються підвищеним

рівнем шкідливості для прав та інтересів держави, відповідного органу чи

громадян. У даному аспекті дисциплінарна відповідальність державних

службовців є одним із заходів забезпечення ефективності функціонування

інституту державної служби в Україні.

У порівнянні з іншими видами відповідальності, дисциплінарна

відповідальність державних службовців є особливою, оскільки
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регулюється нормами не однієї, а одразу кількох галузей права. Саме тому

на сьогодні існують різні точки зору із даного питання та, незважаючи на в

цілому високий рівень наукової уваги, інститут дисциплінарної

відповідальності державних службовців все ще потребує визначення його

ролі та місця в правовій системі. Багато положень даного виду

відповідальності все ще залишаються неконкретизованими та потребують

подальшого наукового обґрунтування та уточнень. Тому недосконалість

нормативного регулювання дисциплінарної відповідальності державних

службовців спричиняє недостатню ефективність її реалізації та зниження

ролі як важливого способу забезпечення службової дисципліни у

діяльності осіб, які представляють інтереси держави.

Актуальність дослідження матеріальної відповідальності державних

службовців також є очевидною з огляду на низький рівень наукової

розробленості даного питання. При цьому, незважаючи на розуміння

важливості існування даного виду відповідальності, деякі питання

залишають не розробленими, або розробленими неналежним чином. Так, в

чинному законодавстві відсутнє визначення та чіткий правовий зміст даної

процедури, спостерігається дефіцит правових норм та наукових робіт з

даної тематики. Не дивлячись на те, що в Україні все ще відбувається

реформування державної служби та трудового законодавства, окремі

проблеми все ж поступово вирішуються.

Тому актуальність дослідження матеріальної відповідальності

державних службовців полягає у низькому рівні уваги до даного питання з

боку науковців, а також у загальній спірності її виділення у окремий вид.

Важливим є встановлення специфічних особливостей зазначеного

різновиду та формулювання висновків щодо можливості самостійного

існування матеріальної відповідальності державних службовців.

За характером діяльності державні службовці є працівниками

певного органу державної влади чи місцевого самоврядування. Саме цим і
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зумовлено поширення на них норм законодавства про працю, а отже, і

можливості притягнення їх до дисциплінарного виду відповідальності.

Великий енциклопедичний юридичний словнику за редакцією

Ю.С. Шемшученка роз’яснює дисципліну як точне і неухильне

дотримання всіма органами державної влади і місцевого самоврядування,

підприємствами, установами, організаціями, посадовими і службовими

особами, а також громадянами встановлених державою правил поведінки,

діяльності, стосунків, а також своєчасне виконання державних завдань і

зобов’язань [297, с. 186]. Тобто у загальному розумінні трудову

дисципліну варто розуміти як обов’язкове дотримання державними

службовцями тих правил поведінки та зобов’язань, які були ними взяті при

вступі на державну службу, та чітке дотримання правових норм, які

врегульовують їх трудову діяльність. Статтею 2 Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] дещо конкретизовано

дане поняття стосовно досліджуваної категорії осіб. Так, службова

дисципліна роз’яснюється як неухильне додержання Присяги державного

службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил

внутрішнього службового розпорядку. Відповідно, саме за порушення

зазначених основ і відбувається притягнення державного службовця до

дисциплінарної відповідальності.

Досліджуваний різновид відповідальності суттєво вирізняється

з-поміж інших, оскільки на відміну від інших інститутів відповідальності

відноситься науковцями до сфер не лише трудового, але й

адміністративного права. Саме це зумовлює існування різних підходів до

розуміння зазначеного питання, а також стимулює аналіз інституту

дисциплінарної відповідальності державних службовців з позиції різних

галузей права. Тому, незважаючи на те, що дисциплінарна

відповідальність державних службовців є належним чином дослідженою, у

вітчизняній науці відсутня єдина думка щодо її сутності та галузевої
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належності. У  цілому наразі існують два підходи щодо даного питання: 1)

дисциплінарна відповідальність державних службовців як інститут

трудового права, з огляду на те, що дане питання регулюється нормами

трудового права [298; 299 ; 300]; 2) дисциплінарна відповідальність

державних службовців як інститут адміністративного права, з огляду на

сутність покарань [301; 302; 303]. У вітчизняній науці наявність подібних

розходжень пов’язується із наявністю загальної та спеціальної

дисциплінарної відповідальності. Загальною є така, яку несуть усі без

винятку працівники за невиконання або за неналежне виконання своїх

обов’язків, передбачених трудовим договором і правилами внутрішнього

трудового розпорядку; а спеціальна є характерною лише для особливого

кола працівників, наприклад державних службовців. Тому Л.С.

Єрмоленко-Князєва вважає, що дисциплінарну відповідальність варто

поділити на трудову дисциплінарну відповідальність та службову

дисциплінарну відповідальність, оскільки дисциплінарна відповідальність

пов’язана безпосередньо з порушенням або трудової, або службової

дисципліни [303, с. 51]. У такому разі дисциплінарна відповідальність

державних службовців входитиме саме до предмета регулювання

адміністративного права. В свою чергу, науковці сфери трудового права

посилаються на статтю 3 Кодексу законів про працю України [187], згідно

з якою законодавство про працю регламентує трудові відносини

працівників усіх підприємств, установ та організацій незалежно від форм

власності, виду діяльності й галузевої належності, а також осіб, які

працюють за трудовим договором з фізичною особою [298, с. 78-79]. Тобто

будь-яка особа незалежно від того, чи є вона працівником, чи державним

службовцем, під час реалізації права на працю підпадає під дію норм

трудового законодавства. Тому відносини, що виникають під час реалізації

державним службовцем своїх прав і обов’язків, за своєю природою є
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трудовими і повинні врегульовуватись нормами законодавства про працю,

із урахуванням особливостей, характерних для державної служби.

Ми погоджуємось із позицією другої групи науковців з огляду на те,

що державні службовці у процесі державної служби зобов’язані

додержуватись Присяги державного службовця, сумлінно виконувати

службові обов’язки та правила внутрішнього службового розпорядку [159].

Це свідчить про те, що державою надано право керівникам відповідних

органів здійснювати охорону трудового процесу та службового порядку за

допомогою заходів, передбачених нормами чинного законодавства. Це

підтверджує те, що питання притягнення до дисциплінарної

відповідальності держслужбовців перебувають у площині розсуду їх

керівництва щодо вибору характеру і міри покарання. Тому можна зробити

висновок, що відносинам притягнення державних службовців до

відповідальності характерні ознаки саме трудового права, а отже,

незважаючи на всю складність, дисциплінарну відповідальність все ж

варто вважати правовим інститутом останнього.

Таким чином, дисциплінарну відповідальність державного

службовця варто вважати застосуванням до нього передбачених

законодавством дисциплінарних стягнень за порушення службової

дисципліни з метою відновлення справедливості й правопорядку та

недопущення вчинення аналогічного чи суміжного правопорушення у

майбутньому, передбаченого нормами спеціального законодавства та

законодавства про працю.

Єдиний законодавчий акт, який би системно врегульовував

дисциплінарну відповідальність державних службовців, наразі відсутній,

проте у останній редакції Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] даному питанню присвячено низку статей

розділу VIII «Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних

службовців». Окрім того, фундаментальну роль відіграють норми Кодексу
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законів про працю України [187], а факультативну – норми Законів

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001

№ 2493-III [295] та «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII

[157], наказу Національного агентства України з питань державної служби

«Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016 №

158 [304], Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові

інструкції, статути та спеціальні положення про дисципліну працівників

окремих галузей тощо. Відзначимо, що завдяки врегулюванню нормами

Закону України «Про державну службу», у регламентації даного інституту

відсутня проблема визначення суб’єктів відповідальності, адже ними у

будь-якому разі є державні службовці, визначення яких закріплено у статті

1.

Згідно зі статтею 64 Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] до державних службовців застосовуються

дисциплінарні стягнення за «невиконання або неналежне виконання

посадових обов’язків, визначених Законом України «Про державну

службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної

служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної

поведінки та інше порушення службової дисципліни». Такі дії державних

службовців у науковій літературі дістали назву дисциплінарного

проступку. Щодо самого визначення, то особливо наголосимо на

слушності віднесення до підстави настання дисциплінарної

відповідальності порушення правил етичної поведінки. Даний момент

відповідає вимогам пункту 13 Додатку до Рекомендації №R (2000) 6

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам Ради Європи про статус

публічних службовців у Європі [305], у якому підкреслено важливість

дотримання публічними службовцями етичних норм, хоч вони і можуть

виходити за межі суто виконання службових обов’язків.
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У науковій літературі наявна низка концепцій визначення терміна

«дисциплінарний проступок державного службовця», проте найвдалішим

вважаємо запропонований О.Д. Новак, з точки зору якої він являє собою

суспільно небезпечне, протиправне, винне діяння (дію або бездіяльність),

яке полягає у невиконанні або у неналежному виконанні державним

службовцем своїх службових обов’язків, порушенні морально-етичних

правил, а також інших порушеннях службової дисципліни, за які

законодавством передбачено дисциплінарну відповідальність [306, с. 130].

Тобто ним є певне шкідливе діяння, яке здійснив державний службовець

як член трудового колективу, порушивши при цьому посадові обов’язки,

правила етичної поведінки, правила внутрішнього трудового розпорядку,

посадові інструкції, статути тощо. Ще одним важливим моментом є те, що

діяння державного службовця можна вважати дисциплінарним проступком

лише у випадку, коли наявні усі необхідні елементи його складу [307, с.

54]. Аналіз цивільно-правових порушень засвідчив, що такою системою

ознак є наявність шкоди, протиправна поведінка державного службовця,

причинно-наслідковий зв’язок між шкодою та протиправною поведінкою

державного службовця та вина. Шкода у даному випадку завдається

передусім службовій дисципліні, авторитету державного органу, в якому

він працює, та авторитету безпосереднього керівника. Хоча чинне

законодавство не містить приписів, що прямо передбачає наявність шкоди,

у юридичній літературі переважає думка про те, що настання негативних

наслідків дисциплінарного проступку державного службовця є

обов’язковою ознакою його об’єктивної сторони, з чим ми погоджуємось у

повній мірі [307, с. 54]. Протиправна поведінка кваліфікується як підстава

притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності.

Згідно зі статтею 65 Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] підставою для притягнення державного

службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним



232

дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або

бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або

неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових

обов’язків та інших вимог, встановлених чинним законодавством, за яке до

нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення. В Законі

закріплено вичерпний перелік таких підстав, серед яких порушення

Присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки

державних службовців, невиконання або неналежне виконання посадових

обов’язків, недотримання правил внутрішнього службового розпорядку,

прогул, поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у

стані наркотичного або токсичного сп’яніння, прийняття державним

службовцем необґрунтованого рішення тощо [159]. Тобто можна зробити

висновок, що до підстав дисциплінарної відповідальності відноситься

низка проступків, які можна умовно поділити на три групи: 1) ті, що

пов’язані із статусом державного службовця; 2) ті, що пов’язані із

діяльністю державного службовця; 3) ті, що пов’язані із порушенням

трудового законодавства. Тому протиправна поведінка державного

службовця має вияв у невиконанні або неналежному виконанні посадових

обов’язків, а причинно-наслідковий зв’язком між шкодою та

протиправною поведінкою державного службовця полягає у тому, що дія

чи бездіяльність державного службовця призвели до порушення посадових

обов’язків, правил етичної поведінки, правил внутрішнього трудового

розпорядку тощо. Відповідно, як і у випадку із цивільно-правовою

відповідальністю, обов’язок доведення відсутності вини державного

службовця покладається на нього самого, а до цього часу він вважається

винним.

У якості наслідку вчинення дисциплінарного проступку у будь-

якому випадку має виступати застосування заходів дисциплінарного
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примусу як карального, так і превентивного характеру. Л.М. Корнута

виділяє наступні цілі застосування заходів дисциплінарного примусу:

1) забезпечення належного виконання управлінських функцій в

державному органі;

2) усунення негативних наслідків вчиненого проступку, які мали

місце у певному конкретному випадку;

3) недопущення дискредитації державного органу, в якому перебуває

посадова особа [185, с. 88].

Окрім цього, заходи дисциплінарної відповідальності повинні мати

безпосереднє спрямування на сумлінне виконання завдань державними

службовцями. Тобто наслідки дисциплінарного проступку мають водночас

виконувати виховну, каральну та превентивну функції.

Тяжкість вчиненого дисциплінарного проступку безпосередньо

впливає на міру дисциплінарного стягнення, яка має відповідати типу

вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного

службовця. Метою дисциплінарного стягнення є поновлення порушених

державно-службових відносин та уникнення негативних наслідків

проступку, а також виховання правопорушника та інших державних

службовців у дусі дотримання законності та належного виконання

службових повноважень. Також визначення виду дисциплінарного

стягнення потребує урахування обставин, за яких він вчинений, наслідків,

добровільного відшкодування завданої шкоди, попередньої поведінки

державного службовця та його ставлення до службових обов’язків. На

сьогодні Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [159] визначено вичерпний перелік дисциплінарних стягнень, до яких

віднесено зауваження, догану, попередження про неповну службову

відповідність та звільнення. Перш за все відмітимо, що, на відміну від

попередньої редакції закону, серед видів дисциплінарних стягнень не

згадано суворої догани, відсутні посилання на трудове законодавство і
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встановлено диференціацію видів стягнень у відповідності  до

дисциплінарних проступків. Наприклад, найсуворішою санкцією,

звільненням караються державні службовці за порушення Присяги; вияв

неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;

перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу

злочину або адміністративного правопорушення; використання

повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних

особистих інтересах інших осіб; подання під час вступу на державну

службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають

реалізації права на державну службу; неповідомлення керівнику державної

служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між

державним службовцем та близькими особами; поява державного

службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або

токсичного сп’яніння; прийняття державним службовцем

необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності

державного або комунального майна [159]. Вважаємо цілком

обґрунтованим, що звільнення з посади, як винятковий вид

дисциплінарного стягнення, може застосовуватись лише за конкретно

передбачені види дисциплінарних проступків. Також відзначимо, що у

наукових джерелах наголошується на необхідності розрізнення звільнення

як дисциплінарного стягнення від звільнення як способу припинення

державної служби [308, с. 142]. Основними відмінностями є різні правові

наслідки, а також суттєва відмінність у процедурах.

Звертаюсь до теми процедури, зазначимо, що в Законі України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] здійснено

регламентацію кожної із стадій дисциплінарного провадження, їх

відповідний суб’єктний склад, строки, та рішення.

У дисциплінарному провадженні, спираючись на положення Закону

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], можна
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виділити стадії, які запропоновано розподілити на основні та

факультативні. Основними є:

1) порушення справи;

2) службове розслідування;

3) накладення дисциплінарного стягнення чи закриття

дисциплінарного провадження.

Факультативні мають місце лише у випадку наявності на те волі

учасників дисциплінарного провадження:

1) оскарження рішення;

2) дострокове зняття дисциплінарного стягнення.

На першому етапі головна особливість процедури притягнення до

дисциплінарної відповідальності, особливо у порівнянні із іншими

різновидами, полягає у залученні особливих суб’єктів, які забезпечують

дисциплінарне провадження. У статті 68 Закону України «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] їх виділено дві категорії –

суб’єкти, уповноважені ініціювати провадження, та суб’єкти,

уповноважені накладати дисциплінарні стягнення. До першої категорії

належить згідно зі статтею 63 безпосередній керівник державного

службовця, який має право вносити клопотання керівнику державної

служби про притягнення державного службовця до дисциплінарної

відповідальності. Одним із нових інститутів у вітчизняному праві є поява

суб’єкта, який має попередньо визначити ступінь вини, характер і тяжкість

дисциплінарного проступку, вчиненого державним службовцем. Таким

учасником провадження є Дисциплінарна комісія з розгляду

дисциплінарної справи. У науковій літературі відмічається, що хоча для

України такий учасник є новим, для законодавств європейських країн

такий суб’єкт вже давно є  характерним, проте під іншими назвами [309, с.

126-127]. Звернемо увагу на те, що склад комісії у державному органі

затверджується наказом керівника державної служби, а її члени
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реалізовують свої повноваження на громадських засадах. В результаті

розгляду справи дисциплінарна комісія здійснює подання або надає

пропозиції суб’єкту призначення. При цьому при застосуванні

дисциплінарної відповідальності для державних службовців категорії «А»

залучення до розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарної комісії є

обов’язковою умовою [159]. Тобто перший етап характеризується

передусім встановленням суб’єктного складу, фактів та обставин

порушення, а також власне самою ініціацією його відкриття. Тож зробимо

висновок, що початкова стадія є підготовчою, проте має суттєвий вплив на

подальший перебіг провадження.

Наступним етапом дисциплінарного провадження державних

службовців є проведення службового розслідування. Н.В. Янюк відмічає,

що у частині 1 статті 71 Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] використано словосполучення «може

проводитися», а отже, даний етап також можна вважати факультативним

[308, с. 143]. Проте у частині 2 відзначено, що у окремих випадках

службове розслідування проводиться обов’язково. На підставі цього

зробимо висновок, що дана стадія все ж є основною. На стадії службового

розслідування відбувається визначення наявності вини, характеру і

тяжкості дисциплінарного проступку, а сам державний службовець

отримує право на надання пояснень, на ознайомлення з матеріалами

дисциплінарної справи, отримання копії наказу про накладення на нього

дисциплінарного стягнення, що має особливе значення у разі оскарження

такого рішення в адміністративному чи судовому порядку згідно зі

статтями 75-79 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015

№ 889-VIII [159]. Також звернемо увагу на можливість державного

службовця користуватися правовою допомогою адвоката або іншого

уповноваженого ним представника. На підставі цього можна зробити

висновок, що на другому етапі має місце застосування принципу
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змагальності, що цілком відповідає існуючим на сьогодні європейським

стандартам.

Принагідно відмітимо, що на відміну від інших видів

відповідальності, при застосуванні дисциплінарної відповідальності

вагому роль відіграють строки, які важливо не пропустити. Наприклад,

згідно з частиною 5 статті 74 Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] стягнення застосовують не пізніше шести

місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу

тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці. Річний строк

давності встановлено для застосування дисциплінарних стягнень до

державного службовця. Окрім того, Законом визначено мінімальний строк

дії дисциплінарного стягнення. Відповідно до частини 2 статті 79 Закону

дисциплінарне стягнення за наявності відповідних підстав може бути знято

достроково, але не раніше ніж через шість місяців від дня накладення

дисциплінарного стягнення [159].

Результатом дисциплінарного провадження є прийняття рішень про

накладення дисциплінарного стягнення або закриття дисциплінарного

провадження. Відповідне рішення приймається суб’єктом призначення на

протязі 10 календарних днів з дня отримання пропозицій Комісії та

оформляється відповідним актом суб’єкта призначення. У разі, якщо під

час розгляду дисциплінарної справи у діях державного службовця не

виявлено дисциплінарного проступку, суб’єктом призначення приймається

рішення про закриття дисциплінарного провадження стосовно державного

службовця, яке оформляється наказом [159]. Дисциплінарна

відповідальність має індивідуальний характер, тож вид стягнення залежить

від ступеня важкості вчиненого проступку, заподіяної шкоди, обставин, за

яких стався проступок та попередньої роботи працівника. Усі ці обставини

беруться до уваги Комісією разом із поясненнями самого правопорушника.
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Якщо видається наказ про закриття дисциплінарного провадження,

даний етап є останнім у провадженні. Проте у разі притягнення порушника

до відповідальності можливими є ще два етапи. Перший з них полягає в

можливості оскарження рішення про накладення дисциплінарного

стягнення, яке може бути оскаржено державними службовцями категорії

«А» у судовому порядку, а категорій «Б» і «В» – шляхом подачі скарги до

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та

реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду. При

цьому строки оскарження також є значним чином обмеженими. Скарга має

бути подана протягом 10 календарних днів після одержання державним

службовцем копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення [159].

Надання можливості оскарження рішення про накладення

дисциплінарного стягнення є ще одним європейським принципом,

втіленим у вітчизняну правову систему, що є черговим підтвердженням

високого рівня правового регулювання досліджуваного інституту. Проте

він є не єдиним прогресивним рішенням, втіленим у нормах чинного

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159].

Впродовж другого етапу з порушника може бути зняте дисциплінарне

стягнення достроково або він може бути визнаний таким, що не

притягувався до відповідальності. Так. згідно із статтею 79, якщо протягом

року після накладення дисциплінарного стягнення до державного

службовця не буде застосоване нове, він вважається таким, що не

притягувався до дисциплінарної відповідальності, при цьому у разі, якщо

державний службовець не вчинив нового порушення закону і виявив себе

сумлінним працівником, дисциплінарне стягнення стосовно нього може

бути знято ще до закінчення року, протягом якого воно було накладено,

але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення дисциплінарного

стягнення [159]. Тобто законом враховано можливість притягнення до

відповідальності державних службовців, які у цілому характеризуються
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позитивним ставленням до виконуваних обов’язків, проте допустились

грубої помилки. У такому разі притягнення до відповідальності здійснює

цілком виховну функцію, не створюючи проблем для працівника у

кар’єрних питаннях.

Отже, у процесі дослідження дисциплінарної відповідальності

державних службовців нами виділено її наступні особливості:

1) застосування санкцій тільки за дисциплінарні проступки;

2) її можуть застосовувати лише органи та посадові особи, наділені

дисциплінарною владою;

3) за одне порушення трудової дисципліни може бути накладене

тільки одне дисциплінарне стягнення;

4) перелік дисциплінарних стягнень є вичерпним;

5) законодавчо регламентована складна процедура, яка включає в

себе три основних та два факультативних етапи;

6) врегулювання нормами спеціального законодавства, а саме Закону

України «Про державну службу».

Застосування санкцій тільки за дисциплінарні проступки є

найзагальнішою ознакою, яка полягає у тому, що даний вид

відповідальності, у першу чергу, варто пов’язати із порушеннями

законодавства про працю. Проте специфіка діяльності державних

службовців дещо розширює розуміння трудової дисципліни, яка у даному

випадку, окрім загальних ознак дотримання внутрішнього розпорядку чи

правил охорони праці, характеризується інституційною специфікою,

пов’язаною із статусом державного службовця та його діяльністю від імені

держави.

Як і у випадку із дисциплінарною відповідальністю усіх категорій

найманих працівників, дисциплінарна відповідальність державних

службовців характеризується з огляду на відносини між працівниками та

роботодавцями, тож її накладення здійснюється без залучення спеціальних
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суб’єктів та створення спеціальних органів. Однак у даному контексті

варто розрізняти дві категорії осіб, наділених дисциплінарною владою:

безпосереднього керівника державного службовця та керівника державної

служби. Безпосереднім керівником є особа, яка наділена відповідними

керівними повноваженнями та якій безпосередньо підпорядковується

державний службовець. Такою особою може бути, наприклад, певний

керівник структурного підрозділу. У свою чергу, керівником державної

служби є посадова особа, яка займає найвищу посаду в ієрархії

відповідного органу, а отже, їй підпорядковані усі державні службовці.

Тому у питаннях притягнення працівника до дисциплінарної

відповідальності фундаментальну роль відіграють рішення зазначених

суб’єктів.

За одне порушення трудової дисципліни може бути накладене тільки

одне дисциплінарне стягнення, що є законодавчо закріпленим правилом.

Існування такої норми зумовлене, у тому числі,  вичерпним характером

переліку дисциплінарних стягнень. Тому неприйнятним є накладення на

державного службовця за одне правопорушення одразу до кількох

стягнень, оскільки їх природа та співвідношення із конкретними деліктами

є законодавчо регламентованою. Отже, не допускається як двозначне

трактування одного і того ж акту деструктивної поведінки, так і її

кваліфікація за одразу кільком статтями Закону України «Про державну

службу».

Загалом, увесь процес притягнення державного службовця до

дисциплінарної відповідальності є належним чином регламентованим.

Відповідно, чіткість законодавчих формулювань дає змогу виділити етапи

даної процедури, які нами запропоновано розподілити на основні та

факультативні. Основними є стадії, які мають місце у будь-якому випадку

та які включають порушення дисциплінарної справи, проведення

відповідного розслідування, прийняття й виконання рішення.
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Факультативні етапи мають місце виключно за наявності бажання самого

працівника щодо поновлення справедливості. Проте у цілому законом

встановлено доволі гнучку систему відповідальності, яка дозволяє

державним службовцям у разі подальшої зразкової поведінки достроково

зняти стягнення, тобто вважатись особою, до якої воно не застосовувалось.

Таким чином, факультативні стадії є необов’язковими у зв’язку з

тимчасовим характером регламентованих санкцій. Поряд з цим,

відповідальність у вигляді звільнення, враховуючи демократичні

принципи, потребує наявності процедури оскарження такого рішення.

На відміну від інших видів відповідальності, дисциплінарний

різновид характеризується врегулюванням нормами спеціального

законодавства, а саме Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159]. Даний момент є позитивним з огляду на те,

що законодавець чітко оперує термінами «державна служба», «державний

службовець», «дисциплінарна відповідальність державного службовця». З

цієї причини кількість досліджень зазначеного виду відповідальності є

значно більшою у порівнянні з іншими. Окремі науковці, досліджуючи

юридичну відповідальність державних службовців, мають на увазі саме

дисциплінарний вид, оскільки він регламентується нормами спеціального

закону.

Таким чином, дисциплінарна відповідальність державних

службовців є одним із важливих інструментів забезпечення ефективної

роботи державних органів. У широкому розумінні вона дозволяє

забезпечити суворе та точне дотримання особою встановлених

роботодавцем чи на законодавчому рівні правил, обов’язків або норм.

Останніми роками в Україні активно впроваджувались заходи, спрямовані

на покращення регулювання дисципліни праці державних службовців.

Внаслідок цього рівень врегулювання дисциплінарного процесу став

значно вищим. Його вдалось досягти також і завдяки закріпленню
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дисциплінарної процедури у Законі та встановленню окремих дієвих і

прозорих механізмів. На науковому рівні відмічається, що застосування

дисциплінарних стягнень до винних державних службовців здійснюється

частіше від інших видів юридичної відповідальності, тож дисциплінарна

відповідальність державних службовців за своїми масштабами правого

врегулювання, уваги науковців та використання на практиці значно

переважає кримінальний, адміністративний та цивільно-правовий

різновиди.

Сутність матеріальної відповідальності державних службовців на

сьогодні є гостро дискусійною та малодослідженою проблемою в наукових

колах нашої держави. При цьому найпроблемнішими елементами

розуміння сутності є доцільність її включення до переліку різновидів

відповідальності державних службовців та розмитість формулювань щодо

процедури притягнення службовців до матеріальної відповідальності.

Комплексно порядок застосування матеріальної відповідальності до

державних службовців у разі заподіяння ними шкоди державі на сьогодні

врегульовано главою 3 розділу VIII «Дисциплінарна та матеріальна

відповідальність державних службовців» Закону України «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]. Сутність матеріальної

відповідальності вже була частково нами розглянута при дослідженні

цивільно-правового різновиду і вона суттєвим чином відрізняється від

матеріальної відповідальності інших категорій працівників. Так, згідно із

статтею 130 Кодексу законів про працю України працівники несуть

матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі,

організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків

[187]. Стосовно державних службовців матеріальна відповідальність

полягає у відшкодуванні матеріальної та моральної шкоди, заподіяної

фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи

бездіяльністю під час здійснення ними своїх повноважень. Тобто
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матеріальна відповідальність працівників пов’язується із завданням шкоди

роботодавцю, а державних службовців – безпосередньо із здійсненням

виконавчо-розпорядчої діяльності. При цьому відповідальність за їх дії

несе держава, яка має право зворотної вимоги, що і кваліфікується як

притягнення до матеріальної відповідальності [159]. Можливі випадки

здійснення відшкодувань державними службовцями безпосередньо,

наприклад, якщо вчинення шкоди було здійснено у робочий час, проте не

було пов’язане із виконанням службових обов’язків. За цих обставин

відшкодування здійснюватиметься у загальному порядку і не

вважатиметься матеріальною відповідальністю державного службовця.

Отже, можна зробити висновок, що матеріальна відповідальність

державних службовців має правовідновлювальний характер, оскільки

настає за проступок, яким завдано матеріальних збитків державному

органу.

На підставі вищесказаного сформулюємо визначення матеріальної

відповідальності державних службовців як застосування до особи

регресного порядку відшкодування за нанесення шкоди своїми діями чи

бездіяльністю у процесі виконання службових повноважень з метою

відновлення справедливості й правопорядку та недопущення вчинення

аналогічного чи суміжного правопорушення у майбутньому,

передбаченого нормами спеціального законодавства.

Так, державний орган, який відшкодував збитки потерпілій особі,

вправі звернутися до службової особи, що винна у заподіянні шкоди, із

письмовою пропозицією, в якій зазначаються розмір, порядок і строки

відшкодування шкоди, а також обставини, що стали підставою для

відшкодування. При визначенні конкретних обсягів вимог враховуються

майнове становище державного службовця, співвідношення розміру

заподіяної шкоди до його заробітної плати, ризик виникнення шкоди,

досвід державної служби, надані державному службовцю накази, а також
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інші обставини, у зв’язку з якими повне відшкодування державним

службовцем шкоди буде необґрунтованим. Державний службовець

зобов’язаний дати відповідь на пропозицію про відшкодування шкоди в

письмовій формі протягом двох тижнів з дня її отримання, а у разі

відсутності такої керівник державної служби уповноважений звернутися з

позовом про таке відшкодування до суду [159]. Звернемо увагу на

законодавче формулювання «може звернутись». Це свідчить про те, що усі

рішення щодо притягнення державного службовця до матеріальної

відповідальності приймаються на розсуд керівника і, як засвідчило наше

дослідження, здійснене відносно цивільно-правової відповідальності, у

вітчизняній практиці подібні справи вирішують у межах відповідного

органу без позовного судового порядку.

Тому до особливостей матеріальної відповідальності державних

службовців віднесемо наступні:

1) застосовується державними органами у регресному порядку;

2) сутність матеріальної відповідальності державних службовців

суттєво відрізняється від матеріальної відповідальності усіх інших

категорій працівників;

3) можливість застосування судового порядку у випадку ненадання

державним службовцем згоди на добровільне відшкодування шкоди,

відмови від відшкодування шкоди чи невідшкодування шкоди;

4) регулювання інституту здійснюється нормами спеціального

законодавства.

Регресний порядок уже був неодноразово розглянутий у межах даної

роботи, тому принагідно зазначимо, що його сутність полягає у праві

органу, який виконав зобов’язання державного службовця, пред’явити до

останнього вимогу про відшкодування витрат. Регресний порядок

перебуває в основі матеріальної відповідальності, оскільки виховна

функція відповідальності не може бути виконана за умови здійснення
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відшкодувань за рахунок держави. Проте формулювання «має право» у

даному випадку свідчить про те, що матеріальна відповідальність

застосовується виключно за умови наявності на те волі керівника

державної служби.

Сутність матеріальної відповідальності державних службовців

суттєво відрізняється від матеріальної відповідальності усіх інших

категорій працівників, оскільки в її основі перебуває не шкода, нанесена

працівником своїми діями роботодавцю, а неналежне виконання

державним службовцем своїх обов’язків, що мало негативний вплив на

публічно-правові відносини. Тому помилковим є розуміння даних

категорій як суміжних понять, оскільки матеріальна відповідальність у

загальному трудоправовому аспекті не є притаманною державним

службовцям взагалі.

Щодо процедури притягнення до матеріальної відповідальності, то

вона у цілому є подібною до дисциплінарного провадження, оскільки

здійснюється керівником державного службовця та керівником державної

служби. Суттєва відмінність полягає у можливості застосування судового

порядку у випадку ненадання державним службовцем згоди на

добровільне відшкодування шкоди, відмови від відшкодування шкоди чи

невідшкодування шкоди. Тобто можна зробити висновок, що притягнення

до матеріальної відповідальності державного службовця може мати

добровільний та примусовий вияв. Загалом, регламентацію даної

процедури охарактеризуємо як нечітку та переважно внутрішню, оскільки

для вітчизняної судової практики не характерні подібні справи.

Регулювання інституту здійснюється нормами спеціального

законодавства, як і у випадку з дисциплінарною відповідальністю,

причому зазначені різновиди є єдиними, регламентованими в такому

порядку. Проте принагідно відзначимо, що у даному випадку Закон

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] містить
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лише три статті, які включають регламентацію основ матеріальної

відповідальності, обов’язку та порядку відшкодування шкоди, кожна із

яких недостатньо розкриває сутність досліджуваного інституту.

Отже, можемо зробити висновок, що матеріальна відповідальність

державних службовців розкрита в актах вітчизняного законодавства

належним чином. У Законі України «Про державну службу» встановлено

суб’єктів даного провадження, його порядок, умови та повноваження

сторін на усіх стадіях. Проте у контексті загального розуміння

матеріальної відповідальності працівників як компенсації за шкоду,

заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення

покладених на них трудових обов’язків врегулювання не здійснено взагалі.

Тому у питанні відшкодування нанесених державним службовцем

роботодавцю збитків на сьогодні у вітчизняному праві існує теоретична та

законодавча прогалина.

Підводячи загальний підсумок, відзначимо, що усі три розглянутих

види відповідальності державних службовців перебувають на різних

рівнях регламентації, досліджуваності та існуючої щодо них наукової

дискусії.

Так, найпоширенішою на практиці та найдослідженішою на

науковому рівні є дисциплінарна відповідальність державних службовців.

Подібні характеристики можна пояснити охопленням великої кількості

можливих проступків та трудоправовою сутністю, що включає в себе будь-

яке порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку чи Присяги

державного службовця. Незважаючи на те, що низка вчених до цього часу

не визначились із галузевою природою даного інституту, він цілком

успішно функціонує та викликає найменше нарікань, оскільки має чітке

нормативне закріплення усіх процедур та підінститутів, пов’язаних із

дисциплінарною відповідальністю державних службовців.
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Цивільно-правовий та матеріальний види відповідальності

перебувають у тісному взаємозв’язку, так як перший зумовлює існування

останнього. Цивільно-правова відповідальність за своєю природою є

відповідальністю держави за дії працівників, які здійснюють трудові

обов’язки від її імені. І лише можливість подальшого стягнення суми

здійснених відшкодувань за проступки винних зумовлюють можливість

формулювання її сутності як «цивільно-правової відповідальності

державних службовців». Поряд з цим, зазначене право регресу і дістало

назву у вітчизняній правовій науці матеріальної відповідальності

державних службовців. Проте таке розуміння не в повній мірі відповідає

сформованій та регламентованій сутності матеріальної відповідальності

працівників. У даному контексті матеріальна відповідальність державних

службовців не є врегульованою взагалі. Тому подальший розвиток

досліджуваних інститутів потребує, по-перше, встановлення чітких меж

між ними, по-друге, розширення інституту відповідальності державних

службовців у напрямку виходу за межі суто регресної сутності.

Висновки до Розділу 3

1. Службову особу може бути притягнено до кримінальної

відповідальності за порушення чи недотримання чинного законодавства

лише у випадку, коли ним вчинено винне діяння, передбачене нормами

Кримінального кодексу України і при цьому порушене правило входило до

його службових обов’язків. Тобто у разі вчинення діянь, передбачених

нормами Кримінального кодексу України, які не пов’язані із виконанням

службових обов’язків, службові особи несуть відповідальність на

загальних підставах, як і усі громадяни України.

Зауважено, що окремі із злочинів можуть бути вчинені шляхом дії чи

бездіяльності, наприклад, зловживання владою або службовим

становищем. Поряд з цим, інші злочини можуть вчинятись виключно
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шляхом дії, такі як перевищення влади або службових повноважень

працівником правоохоронного органу. Спільним моментом для обох видів

є наявність зв’язку між діянням чи бездіяльністю особи та виконанням нею

службових обов’язків, проте у цілому зазначені групи злочинів

потребують дещо детальнішої класифікації. Тому запропоновано у складі

кожної із груп виділити наступні підгрупи: 1) невиконання чи неналежне

виконання повноважень; 2) перевищення повноважень.

Обидві групи злочинів об’єднує те, що їх об’єктом є суспільні

відносини, які забезпечують належну діяльність державного апарату, а

також професійної діяльності осіб, які під час здійснення трудових

функцій діють від імені держави. Підсумовуючи суспільно небезпечні

наслідки від даних злочинів, зазначимо, що вони, передусім, полягають у

заподіянні матеріальних збитків чи нематеріальної шкоди, причому у

більшості випадків шкода завдається, в першу чергу, інтересам держави,

хоча значним чином негативно впливає і на права й законні інтереси

громадян.

Застосування покарання за вчинення державними службовцями

злочину полягає у тому, що деструктивне діяння, вчинене державним

службовцем, має бути передбачене нормами Кримінального кодексу

України, здійснюватись у формах дії чи бездіяльності, бути винним і

обов’язково вчиненим державним службовцем у процесі перебування на

службі, тобто під час здійснення трудових правовідносин. Сама

кваліфікація поведінки особи також базується на урахуванні

обвинувального вироку суду, а також осуду особи та її поведінки, що

формується в індивідуальній та груповій правосвідомості, у тому числі і в

межах трудового колективу.

2. Адміністративна відповідальність державних службовців є

різновидом адміністративного примусу та одним із засобів підтримання

правопорядку й регулювання відносин, які виникають при вчиненні
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окремих правопорушень у сферах публічного управління чи надання

адміністративних послуг. Відповідно, обидва інститути характеризуються

наявністю схожих проблем, у тому числі й тих, що стосуються визначення

спеціального суб’єкта правопорушення. Тож необхідність

адміністративного правового регулювання поведінки державних

службовців варто пов’язати із потребами запобігання вчинення подібних

діянь у майбутньому, а також підвищення довіри до держави в особі її

органів та осіб, які діють від її імен.

Ознаки адміністративного проступку державного службовця є такі:

1) ним може бути виключно діяння, тобто, умовно кажучи, думки чи

бажання державного службовця не матимуть значення для кваліфікації

його діянь; 2) однією із основних ознак адміністративного

правопорушення є його протиправність, тобто заборона адміністративно-

правовими нормами; 3) винність діяння, а саме наявність у особи власного

ставлення до вчиненого нею діяння та його наслідків – при цьому

законодавцем чітко вказані у визначенні форми вини; 4) караність

адміністративного правопорушення – передбачення у нормах

адміністративного законодавства покарання, що дозволяє його

відмежувати від інших протиправних діянь; 5) об’єктом посягання є

державний чи громадський порядок, власність, права і свободи громадян,

встановлений порядок управління.

Особливості підстав притягнення до адміністративної

відповідальності державних службовців виявляються у тому, що вони її

несуть як за здійснення своїми діями порушення встановлених правил, так

і за неправомірні вказівки, виконуючи які підпорядковані їм службовці

особи вчиняють проступки. Тому адміністративна відповідальність

державних службовців може встановлюватись і за невжиття заходів щодо

забезпечення дотримання іншими особами правил, додержання яких

відноситься до їх обов’язків. А отже, є підстави говорити про існування
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адміністративних правопорушень як зі своєї вини, так і з вини підлеглих

осіб.

Застосування санкцій за вчинення державними службовцями

адміністративних правопорушень полягає у тому, що для притягнення до

зазначеного виду відповідальності важливою є наявність факту вчинення

шкідливого діяння чи бездіяльності, яке при цьому є передбаченим

нормами адміністративного законодавства та посягає на громадський

порядок, власність, права і свободи громадян й на встановлений порядок

управління. Наявність передбаченого законодавством адміністративного

стягнення за відповідну дію чи бездіяльність є важливою передумовою

існування даного виду відповідальності, оскільки адміністративним

деліктом може бути визнане лише таке діяння, що передбачає

адміністративну караність. У даному випадку обов’язково зазначити, що

застосування стягнення – обов’язкова передумова настання

відповідальності, проте це не означає, що воно у будь-якому випадку буде

накладене.

3. Цивільно-правова відповідальність державного службовця

зводиться до відшкодування державним органом, у якому він працює,

шкоди, завданої громадянам шляхом вчинення неправомірних діянь таким

службовцем. Незважаючи на важливість мети свого існування, даний вид

відповідальності все ще не знайшов достатньої уваги з боку вітчизняних

науковців, деякі з яких не виділяють його навіть в окремий вид. Аналіз

судової практики свідчить про те, що існуючі конструкції цивільно-

правової відповідальності державного службовця також є далеко не

ідеальними.

Суттєвою особливістю цивільно-правової відповідальності

державних службовців є її суб’єктний склад, закріплений, зокрема, у

нормах цивільного законодавства. Даний вид відповідальності варто

розглядати із точки зору її суб’єкта, оскільки правопорушник зазнає
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несприятливих наслідків, а потерпілий при цьому переважно відновлює

своє майнове становище. Звичайно, можливі варіанти, за яких потерпіла

особа, окрім відновлення, додатково отримує компенсацію за моральну

шкоду, проте це не має ніякого значення для кваліфікації даного діяння як

притягнення до юридичної відповідальності.

Особливостями матеріальної шкоди державних службовців є

наступні: 1) державний службовець-заподіювач шкоди не є безпосереднім

суб’єктом цивільно-правової відповідальності, оскільки, якщо буде

доведено, що шкоду заподіяла службова чи посадова особа, її відшкодовує

держава; 2) держава бере на себе відшкодування шкоди, заподіяної

виключно діями державних службовців, пов’язаних із здійсненням

повноважень; 3) держава наділена правом регресної вимоги до державного

службовця.

Ознака застосування за завдання державними службовцями своїми

діями чи бездіяльністю або шляхом прийняття незаконного нормативно-

правового акта матеріальної чи моральної шкоди розкриває зміст тих

випадків, які належать до сфери регулювання нормами цивільного

законодавства. Як і у випадках притягнення до інших видів

відповідальності, підставою є порушення норм чинного законодавства під

час виконання службових обов’язків. Проте специфічною рисою цивільно-

правової відповідальності державних службовців є завдання шкоди

фізичній чи юридичній особі, тому вся процедура безпосередньо пов’язана

із сутністю нанесених шкідливих наслідків. При цьому до форм дій чи

бездіяльності державних службовців належать діяння як здійснені

безпосередньо, так і шляхом прийняття нормативно-правових чи

індивідуально-правових актів.

Механізм притягнення державного службовця до цивільно-правової

відповідальності складається із двох етапів: 1) здійснення відшкодувань



252

державними органами за дії державних службовців; 2) пред’явлення

регресних вимог працівнику, причому це є не обов’язком, а правом органу.

4. До підстав дисциплінарної відповідальності відноситься низка

проступків, які можна умовно поділити на три групи: 1) ті, що пов’язані із

статусом державного службовця; 2) ті, що пов’язані із діяльністю

державного службовця; 3) ті, що пов’язані із порушенням трудового

законодавства. Тому протиправна поведінка державного службовця має

вияв у невиконанні або неналежному виконанні посадових обов’язків, а

причинно-наслідковий зв’язком між шкодою та протиправною поведінкою

державного службовця полягає у тому, що дія чи бездіяльність державного

службовця призвели до порушення посадових обов’язків, правил етичної

поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку тощо. Відповідно,

як і у випадку із цивільно-правовою відповідальністю, обов’язок

доведення відсутності вини державного службовця покладається на нього

самого, а до цього часу він вважається винним.

Застосування санкцій тільки за дисциплінарні проступки є

найзагальнішою ознакою, яка полягає у тому, що даний вид

відповідальності, у першу чергу, варто пов’язати із порушеннями

законодавства про працю. Проте специфіка діяльності державних

службовців дещо розширює розуміння трудової дисципліни, яка у даному

випадку, окрім загальних ознак дотримання внутрішнього розпорядку чи

правил охорони праці, характеризується інституційною специфікою,

пов’язаною із статусом державного службовця та його діяльністю від імені

держави.

Усі рішення щодо притягнення державного службовця до

матеріальної відповідальності приймаються на розсуд керівника і, як

засвідчило наше дослідження, здійснене відносно цивільно-правової

відповідальності, у вітчизняній практиці подібні справи вирішують у

межах відповідного органу без позовного судового порядку.
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Сутність матеріальної відповідальності державних службовців

суттєво відрізняється від матеріальної відповідальності усіх інших

категорій працівників, оскільки в її основі перебуває не шкода, нанесена

працівником своїми діями роботодавцю, а неналежне виконання

державним службовцем своїх обов’язків, що мало негативний вплив на

публічно-правові відносини. Тому помилковим є розуміння даних

категорій як суміжних понять, оскільки матеріальна відповідальність у

загальному трудоправовому аспекті не є притаманною державним

службовцям взагалі.

Щодо процедури притягнення до матеріальної відповідальності, то

вона у цілому є подібною до дисциплінарного провадження, оскільки

здійснюється керівником державного службовця та керівником державної

служби. Суттєва відмінність полягає у можливості застосування судового

порядку у випадку ненадання державним службовцем згоди на

добровільне відшкодування шкоди, відмови від відшкодування шкоди чи

невідшкодування шкоди. Тобто можна зробити висновок, що притягнення

до матеріальної відповідальності державного службовця може мати

добровільний та примусовий вияв. Загалом, регламентацію даної

процедури охарактеризуємо як нечітку та переважно внутрішню, оскільки

для вітчизняної судової практики не характерні подібні справи.
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РОЗДІЛ 4

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

4.1 Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців і шляхи їх

вирішення

З моменту прийняття Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] пройшло вже достатньо часу для підведення

підсумків щодо існування теоретичних та практичних проблем правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців. Дане

питання перебувало у сфері наукових інтересів вітчизняних науковців  на

всіх етапах розвитку законодавства про державну службу. Проте на даний

момент у правовій доктрині нашої держави фактично відсутні актуальні

роботи, які стосуються чинних проблем та шляхів їх вирішення. Наявні

праці можна умовно розподілити на дві групи: ті, що втратили свою

актуальність у зв’язку із прийняттям нового Закону, та ті, у яких

розкриваються новели даного нормативно-правового акта й особливості

чинного правового регулювання. Саме тому дослідження теоретичних та

практичних проблем правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців і науковий пошук шляхів їх вирішення все ще

залишаються актуальними і на сьогодні.

Аналіз чинного законодавства та праць, написаних до прийняття

нового Закону, свідчить про те, що до 2015 року існував значний обсяг

проблем як у змісті правових норм, так і у їх практичному застосуванні.

Переважна більшість проблем були вирішені у новому нормативно-

правовому акті. Однак залишається сумнів щодо відсутності прорахунків

законодавця при розробці і прийнятті зазначеного документа. Тема даного

дослідження пов’язана саме із неналежним чинним регулюванням
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відповідальності державних службовців. Більше того, враховуючи досвід

законотворення в нашій державі, цілком можливою є ситуація, за якої

прийняття нового законодавства не лише не вирішило всі існуючі

проблеми, а й спричинило появу нових. Саме тому доцільно звернути

увагу як на праці, датовані періодом після прийняття нового Закону, так і

до набрання ним чинності. Загалом, точки зору експертів щодо шляхів

вирішення існуючих проблем та шляхів вдосконалення правового

регулювання відповідальності державних службовців відрізняються і є

доволі варіативними. Окремі науковці пропонують прийняти нові

нормативно-правові акти, у той час як інші наголошують на необхідності

запозичення досвіду більш розвинених держави. Враховуючи існуючі

суперечки, зазначимо, що звернення до аналізу теоретичних та практичних

проблем правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців є необхідним для нашого дослідження. Здійснення такого

аналізу дозволить підвищити рівень праворозуміння у сфері належного

здійснення державними службовцями своїх службових обов’язків та

розробити рекомендації щодо ліквідації тих недоліків, які допустив

законодавець. Отже, необхідність даного дослідження обумовлена, в

першу чергу, нещодавнім прийняттям нового законодавства у

досліджуваній сфері. Окрім цього, важливим є надання аргументованих

пропозицій й рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців.

Як нами було відзначено раніше, теоретичні та практичні проблеми

правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців і шляхи їх вирішення у цілому є належним чином

дослідженими на науковому рівні лише у контексті попередніх редакцій

Закону України «Про державну службу». Але нещодавні зміни до

законодавства спричинили втрату актуальності значної частини ідей та

думок науковців, і саме тому дані питання і на сьогодні потребують
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аналізу. Серед дослідників теоретичних та практичних проблем правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців,

передусім, виділимо таких, як Н.М. Вапнярчук, А.П. Горзов, О.О. Губанов,

О.О. Долгий, М.І. Іншин, І.О. Картузова, Л.М. Корнута, Б.В. Лавренко,

А.О. Нечитайленко, О.Д. Новак, Н.С. Панова, С.М. Сєрьогін,

В.В. Скоріков, В.П. Тимощук, А.О. Фомінова, В.М. Хомик, А.М. Школик,

В.І. Щербина, Н.В. Янюк та ін. Проте жоден із зазначених науковців не

розглядав дане питання комплексно в рамках чинного законодавства.

Так, на сьогодні правове регулювання юридичної відповідальності

державних службовців здійснюється, в першу чергу, за допомогою норм

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159].

Проте важливу роль у даному контексті відіграють Кодекс законів про

працю України [187], Кримінальний кодекс України [182], Кодекс України

про адміністративні правопорушення [150] тощо. Це обумовлено,

передусім, наступними причинами: по-перше, правове регулювання

юридичної відповідальності державних службовців є спеціальним, тобто

врегульовується нормами спеціального законодавства; по-друге, Закон

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]

врегульовує лише два види відповідальності державних службовців:

дисциплінарну та матеріальну, в той час як по факту до них може бути

застосовано й інші види відповідальності, такі як кримінальну,

адміністративну тощо. Так, В.В. Скоріков виділяє юридичну та суспільну

відповідальність. До першої з них належить конституційно-правова,

адміністративна, кримінальна, дисциплінарна, матеріальна та цивільно-

правова, в той час як до другої – моральна та громадянська [310, с. 150].

Аналіз теоретичних та практичних проблем правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців згідно з наданою

класифікації не є доцільним, адже такі види відповідальності, як моральна

та громадянська. не врегульовуються у нормативно-правовому порядку. В
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той же час, більшість дослідників оперують більш простими моделями,

кожен вид відповідальності у яких характеризується врегулюванням

нормами спеціального законодавства. Так, О.О. Губанов стверджує, що

видами юридичної відповідальності державних службовців є

дисциплінарна, майнова, адміністративна, кримінальна [311, с. 66].

Аналогічної думки дотримуються автори монографії «Публічна служба.

Зарубіжний досвід та пропозиції для України» [309, с. 118]. Із такою

класифікацією варто погодитись, виходячи із того, що чинний Закон

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] містить

розділ, присвячений дисциплінарній та матеріальній відповідальності. У

свою чергу, низка статей Кримінального кодексу України [182] та Кодексу

України про адміністративні правопорушення [150] присвячені

правопорушенням та злочинам, які можуть бути вчинені державними

службовцями у процесі здійснення службової діяльності. Також

підтвердження саме такій класифікації можна знайти в нормах Закону

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001

№ 2493-III [295], у розділі VI якого мова йде про адміністративну,

цивільну та кримінальну відповідальність таких осіб. Відсутність

дисциплінарної відповідальності є швидше законодавчим недоліком, аніж

правилом, оскільки службовці органів місцевого самоврядування як

державні службовці, безумовно, притягуються до дисциплінарної

відповідальності. Тому неузгодження даного нормативно-правового акта із

іншими актами законодавства про державну службу вважаємо одним із

недоліків. Отже, досліджуючи проблеми правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців. звернемо увагу саме

на проблеми вищезазначених нормативно-правових актів, а також на

недоліки практичної реалізації їх норм.

Так, за загальним правилом притягнення працівників до

дисциплінарної відповідальності відбувається згідно з нормами Кодексу
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законів про працю України [187] та Правил внутрішнього трудового

розпорядку. Проте для державних службовців передбачено спеціальну

дисциплінарну відповідальність, яка регламентується нормами розділу VII

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]. В

статті 2 даного нормативно-правового акта встановлено, що службова

дисципліна – це неухильне додержання Присяги державного службовця,

сумлінне виконання службових обов’язків та Правил внутрішнього

службового розпорядку, а в статті 61 вказано, що службова дисципліна

забезпечується шляхом:

1) дотримання у службовій діяльності вимог Закону та інших

нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконання

Правил внутрішнього службового розпорядку;

2) формування керівником державної служби у підпорядкованих

державних службовців високих професійних якостей, сумлінного

ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і

свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також до держави,

державних символів України;

3) поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання,

виховання і заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо

підпорядкованих державних службовців;

4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до

підпорядкованих державних службовців з постійною турботою про них,

виявленням поваги до їхньої честі та гідності, забезпеченням гуманізму та

справедливості. Підставою виникнення дисциплінарної відповідальності є

дисциплінарний проступок, пов’язаний із невиконанням чи неналежним

виконанням покладених на особу службових обов’язків.

Державні службовці України несуть дисциплінарну відповідальність

відповідно до Законів України «Про державну службу» від 10.12.2015

№ 889-VIII [159], «Про службу в органах місцевого самоврядування» від
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07.06.2001 № 2493-III [295] та Кодексу законів про працю України [187].

Окрім стягнень, передбачених статтею 147 Кодексу, догани і звільнення, у

частині 1 статті 66 Закону України «Про державну службу» встановлено

ще такі заходи дисциплінарного впливу, як зауваження та попередження

про неповну службову відповідність. Варто також мати на увазі, що для

окремих видів державної служби є характерною дія спеціальних

дисциплінарних статутів (наприклад, Дисциплінарного статуту Збройних

Сил України [312]). В статті 65 Закону України «Про державну службу»

від 10.12.2015 № 889-VIII [159] закріплено вичерпний перелік

дисциплінарних проступків, до яких віднесено порушення, пов’язані із

неналежним виконанням службових обов’язків (недотримання Правил

внутрішнього службового розпорядку, перевищення службових

повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного

правопорушення), порушення правил службової етики (Присяги

державного службовця, правил етичної поведінки державних службовців,

вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського

народу, дії, що шкодять авторитету державної служби), порушення

встановлених для державних службовців обмежень та заборон

(невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного

службовця, подання під час вступу на державну службу недостовірної

інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на

державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі

обставини, що виникли під час проходження служби; неповідомлення

керівнику державної служби про виникнення відносин прямої

підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-

денний строк з дня їх виникнення). Правове регулювання дисциплінарної

відповідальності державних службовців було об’єктом наукових

досліджень найбільшої кількості науковців. У різні періоди даному

питанню присвячували свої праці Б.В. Лавренко [313], А.П. Горзов та О.О.
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Долгий [314], Н.В. Янюк [308], О.О. Губанов [315; 316; 317], Н.С. Панова

[302], Л.М. Корнута [185], О.Д. Новак [134] та інші. Проте варто розуміти,

що зазначені праці або були написані ще до прийняття нового Закону

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], або ж

присвячувалися не існуючим проблемам та шляхам їх вирішення, а аналізу

новел даного законодавчого акта, прийняття якого вважаємо позитивним

для правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців, адже низка проблем, на які раніше вказувалось вітчизняними

науковцями, знайшли у ньому своє вирішення. Проблеми, які є чинними на

сьогодні, мають швидше практичний, аніж законодавчий  характер і

пов’язані, передусім, з реалізацією даних норм.

Так, А.А. Неселевська звертає увагу на існування наступних

проблем:

1) із моменту набрання чинності Законом України «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] вже склалась судова практика про

визнання розпоряджень деяких керівників державної служби такими, що

порушують вимоги Закону України «Про державну службу», а тому

підлягають скасуванню із огляду на неконкретність та розмитість ознак,

які є обов’язковими умовами складу дисциплінарного проступку;

2) дисциплінарне правопорушення містить конкретні юридично

значущі умови і факти, що утворюють склад такого проступку аналогічно

адміністративному правопорушенню або злочину. Тобто, із точки зору

дослідниці, існує проблема однорідності дисциплінарних та

адміністративних проступків;

3) при аналізі дисциплінарної справи Дисциплінарною комісією

та/або суб’єктом призначення мають бути враховані всі ознаки складу

дисциплінарного проступку, за результатами чого може бути застосоване

дисциплінарне стягнення;
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4) необережність державного службовця не може бути

пом’якшуючою обставиною під час вчинення дисциплінарного проступку,

оскільки основним принципом державної служби є професіоналізм;

5) у Законі України «Про державну службу» відсутнє визначення

поняття «тяжкі наслідки» та немає переліку ознак, які характеризують такі

наслідки [318, с. 10-11]. Вважаємо, що проблеми, виділені дослідницею, не

є першочерговими, а низка із них фактично не є проблемами взагалі. Перш

за все, загальна проблема недосконалості Закону України «Про державну

службу» є досить розмитою. Твердження про нечіткість ознак, які є

обов’язковими умовами складу дисциплінарного проступку, досить

упереджене, адже, наприклад, у Кримінальному кодексі України [182]

ознаки складу злочину роз’яснюються не досконалішим чином. Проте в

даному аспекті варто звернути увагу на думки тих вчених, які пропонують

прийняти спеціальний Дисциплінарний статут державної служби. У

такому випадку склади дисциплінарних проступків можуть бути

встановлені значно чіткіше. Проблема однорідності дисциплінарних та

адміністративних проступків, на нашу думку, є неактуальною з огляду на

наступні моменти: по-перше, притягнення до відповідальності

відбувається шляхом застосування норм різних нормативно-правових

актів, по-друге, перелік дисциплінарних проступків чітко регламентовано в

нормах чинного Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015

№ 889-VIII [159], по-третє, дисциплінарні проступки мають свою

специфіку, на що нами було раніше вказано. Щодо визначення поняття

«тяжкі наслідки» у Законі України «Про державну службу», звернемо

увагу на те, що в частині 4 статті 67 Закону встановлено перелік

обтяжуючих обставин щодо відповідальності державного службовця. За

таких умов незрозуміло, навіщо в даному нормативно-правовому акті

визначати додатково поняття «тяжкі наслідки». Але разом із тим,

погодимось із дослідницею, що необережність державного службовця не
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може бути пом’якшуючою обставиною під час вчинення дисциплінарного

проступку. Особа, яка вступає на посаду державної служби, повинна

відповідати найвищим стандартам даної професії, тому ні про які

пом’якшення мова йти не може. У цьому контексті доречно звернути увагу

на те, що відповідно до ч. 2 статті 67 Закону необережність не є

обставиною, яка пом’якшує відповідальність державного службовця.

Також дані дослідники звертають увагу на те, що в переліку діянь,

які можна вважати дисциплінарним проступком, не зазначено таких, які

можуть бути безпосередньо пов’язані з корупціогенними факторами [314,

с. 51-52]. Але цілком очевидно, що корупційні правопорушення не можуть

бути дисциплінарними, оскільки вони не є наслідком порушення

державним службовцем правил поведінки. Корупційні правопорушення

проявляються у злочинному використанні службовими особами їх прав і

посадових можливостей з метою особистого збагачення, а такі фактори не

мають нічого спільного із службовою дисципліною.

Багато дослідників звертають увагу на необхідність прийняття в

Україні спеціального нормативно-правового акта у сфері дисциплінарної

відповідальності державних службовців – Дисциплінарного статуту [311,

с. 93]. У таких наукових працях висловлюються позиції про те, що досвід

найрозвинутіших держав-членів ЄС вказує на необхідність прийняття

Дисциплінарного статуту державного службовця, який би містив більш

конкретні норми щодо класифікації дисциплінарних проступків у

залежності від їх тяжкості, класифікацію дисциплінарних стягнень та

дисциплінарних впливів на державного службовця тощо. Від себе додамо,

що таке рішення може бути цілком слушним. Про це свідчить, зокрема,

роль таких нормативно-правових актів у тих сферах, де вони прийняті.

Наприклад, завдяки Дисциплінарному статуту Збройних Сил України [312]

дана сфера є однією із найдисциплінованіших, оскільки врегулювання

притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності
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здійснюється значно деталізованіше та конкретніше. Досвід європейських

держав також вказує на те, що дана практика може мати значний успіх.

Деякі науковці акцентують увагу на потребі розширення системи

заходів дисциплінарної відповідальності державних службовців. Зокрема

В.П. Тимощук та В.П. Школик посилаються на зарубіжний досвід та

говорять про необхідність розширення системи заходів дисциплінарної

відповідальності публічних службовців, що сприятиме точнішій

диференціації дисциплінарних стягнень залежно від дисциплінарних

проступків. Безпосередньо у законодавстві про публічну службу

дослідниками запропоновано передбачити такі види дисциплінарних

стягнень, як:

1) зауваження;

2) догана;

3) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу;

4) попередження про неповну службову відповідність;

5) звільнення з публічної служби. Це, з їх точки зору. повинно

забезпечити більшу ефективність впливу на порушників дисципліни [309,

с. 123-124].

Звернемо увагу на те, що даний перелік є фактично аналогічним

тому, який на сьогодні встановлено у нормах Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]. У контексті

розширення системи заходів дисциплінарної відповідальності державних

службовців для нас є ближчою позиція О.О. Губанова, який пропонує

доповнити систему заходів дисциплінарної відповідальності державних

службовців тими, що мають матеріальний характер (штраф, скорочення

заробітної плати) [315, с. 100]. Враховуючи у цілому незначний рівень

доходів державних службовців, зазначимо, що фінансові санкції будуть

значно кращим мотиватором на здійснення законослухняної та

дисциплінованої поведінки, аніж будь-які із нині встановлених стягнень.
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О.О. Губанов у іншій своїй праці звертає увагу на те, що

співвідношення між видом дисциплінарного проступку й санкціями є

недосконалим [317, с. 70]. Так, у чинному Законі України «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] законодавець здійснив спробу

диференціювати види дисциплінарних стягнень залежно від вчинюваних

дисциплінарних проступків. Наприклад, у частині 2 статті 66 встановлено,

що зауваження застосовується до державного службовця у разі

недотримання правил внутрішнього службового розпорядку. Науковець

зазначає, що у багатьох випадках вид стягнення суперечить юридичній

природі певного проступку, за який передбачене його застосування. Так,

законодавцем лише у трьох випадках встановлено альтернативу стягнення,

а у всіх інших випадках така альтернатива відсутня [319, с. 110].

Наприклад, при вчиненні дій, що шкодять авторитету державної служби;

невиконанні або неналежному виконанні посадових обов’язків, актів

органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників,

прийнятих у межах їх повноважень та прогулу державного службовця без

поважних причин. Погодимось із автором з приводу того, що стягнення

повинні встановлюватись альтернативно: зауваження, догана або

попередження про неповну службову відповідність – за менш небезпечний

проступок, звільнення – за більш небезпечний. Варто забезпечити баланс

між чіткістю й визначеністю законодавства. Тобто при обранні

дисциплінарного стягнення необхідно враховувати форму вини, характер

проступку, обставини вчинення, наслідки тощо.

О.Є. Луценко звертає увагу на те, серед переліку дисциплінарних

проступків містяться діяння, які за своєю правовою природою не є

дисциплінарними проступками [319, с. 110-111]. Як приклад, наводиться

пункт 11 частини 2 статті 65 Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159], відповідно до якого дисциплінарним

проступком визначено неповідомлення керівнику державної служби про
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виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним

службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення.

За такий проступок Законом передбачено санкцію у формі звільнення.

Проте даний момент не узгоджується із положеннями статті 27 Закону

України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [157], у

якій визначено механізм добровільного та примусового усунення

порушень вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. Також

сумнівною є кваліфікація подання під час вступу на державну службу

недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації

права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про

такі обставини, що виникли під час проходження служби (пункт 10

частини 2 статті 65), як дисциплінарних проступків, адже у статті 26

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]

встановлено, що на етапі визначення відповідності кандидатів умовам

конкурсу служба управління персоналом державного органу проводить

перевірку документів, поданих кандидатами на зайняття вакантної посади

держслужби, на відповідність встановленим законом вимогам. Іншими

словами, якщо особа подала недостовірну інформацію, це згідно з чинним

законодавства має бути виявлено ще на етапі проходження конкурсу. При

цьому у разі проходження такою особою конкурсу до відповідальності

варто притягнути працівника служби персоналу за неналежне виконання

своїх обов’язків. Також не є дисциплінарним проступком невиконання

вимог щодо політичної неупередженості державного службовця, а

вчинення дій, що шкодять авторитету державної служби, – занадто широке

поняттям, адже таким чином можна тлумачити будь-яке протиправне

діяння державного службовця.

Л.М. Корнута звертає увагу на те, що перелік дисциплінарних

проступків, закріплений в Законі України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159], є вичерпним [320, с. 144]. Втім, як нами було
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встановлено раніше, щодо окремих видів державних службовців

передбачено спеціальні нормативно-правові акти (як приклад, наводився

Дисциплінарний статут Збройних Сил України [312]). Тобто регламентація

вичерпного переліку дисциплінарних проступків у даному випадку не є

доцільною, адже законодавцем передбачено далеко не всі дії та вчинки

державних службовців, які призводять до настання дисциплінарної

відповідальності.

Також у процесі аналізу чинного законодавства ми звернули увагу на

те, що на сьогодні має місце неузгодженість Закону України «Про службу

в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III [295] і

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] у

питаннях притягнення державних службовців до відповідальності.

Вважаємо, що відповідні норми обох нормативно-правових актів повинні

узгоджуватися між собою.

Матеріальна відповідальність державних службовців

врегульовується тими ж самими нормативно-правовими актами, що й

дисциплінарна – Законами України «Про службу в органах місцевого

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III [295], «Про державну службу»

від 10.12.2015 № 889-VIII [159], Кодексом законів про працю України

[187] тощо. Матеріальна відповідальність державних службовців настає за

службові проступки, які спричинили матеріальну шкоду. Матеріальна та

моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними

рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час

здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави

згідно зі статтею 80 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015

№ 889-VIII [159]. Підтвердження цьому можна знайти в статті 56

Конституції України [247], у якій встановлено, що кожен має право на

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями
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чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх

повноважень.

При цьому відповідно до частини 2 статті 80 Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] держава в особі

суб’єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі та

порядку, визначених законом, до державного службовця, який заподіяв

шкоду, або ж посадової особи (осіб), винної (винних) у незаконному

звільненні, відстороненні або переведенні державного службовця чи

іншого працівника на іншу посаду, щодо відшкодування матеріальної та

моральної шкоди, заподіяної державному органу у зв’язку з оплатою часу

вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. У

випадку застосування зворотної вимоги (регресу) державний службовець

несе матеріальну відповідальність тільки за шкоду, яка заподіяна ним

умисно, в результаті вчинення ним протиправних дій або в результаті його

бездіяльності. Існування таких норм вважаємо виправданим, адже, із однієї

сторони, приватна особа вступає у правовідносини саме з органом

державної влади, а не конкретним державним службовцем. З іншої

сторони, якщо шкода була умисно заподіяна протиправними діями або

бездіяльністю державного службовця внаслідок неналежного виконання

ним посадових обов’язків, то стягнення з нього такої суми є виправданим.

При відшкодуванні шкоди державним службовцем до уваги беруться його

майнове становище та співвідношення розміру заподіяної шкоди до

заробітної плати, а в самого державного службовця є можливість здійснити

це добровільно. Аналіз наукової літератури засвідчив, що проблемам

правового регулювання матеріальної відповідальності державних

службовців уваги не було приділено фактично взагалі. Так, одні науковці,

досліджуючи матеріальну відповідальність державних службовців, не

приділяють увагу проблемам правового регулювання [321]. Інші
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дослідники, такі як В.П. Тимощук та А.М. Школик [309, с. 124-125],

виділяють окремі проблеми, зокрема відсутність механізмів

відшкодування в позасудовому порядку шкоди, заподіяної органами

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і

службовими особами, втім на сьогодні такі проблеми вже не є

актуальними у зв’язку із прийняттям нового законодавства. Фактично,

єдиною актуальною проблемою, яка була виділена нами у процесі аналізу

наукової літератури, є проблема, сформульована О.О. Губановим [311, с.

67], який звернув увагу на відсутність єдиної процедури розгляду заяви

про відшкодування шкоди. Від себе додамо, що загалом дана процедура є

регламентованою не найкращим чином, втім на сьогодні відсутні підстави

для того, щоб виділяти дану сферу як проблемну.

Таким чином, проаналізувавши правове регулювання дисциплінарної

та матеріальної відповідальності державних службовців, яке здійснюється

Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від

07.06.2001 № 2493-III [295] та «Про державну службу» від 10.12.2015 №

889-VIII [159], можемо виділити його наступні теоретичні та практичні

проблеми (у першу чергу, правового регулювання дисциплінарної

відповідальності державних службовців):

1) відсутність єдиного нормативно-правового акта, покликаного

врегулювати дисциплінарну відповідальність державного службовця, –

Дисциплінарного статуту;

2) необхідність розширення системи дисциплінарних стягнень,

зокрема за рахунок тих, які мають матеріальний характер (штраф,

скорочення заробітної плати);

3) наявність серед переліку дисциплінарних проступків діянь, які за

своєю правовою природою не є дисциплінарними проступками;

4) вичерпність переліку дисциплінарних проступків, закріплених у

Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159];
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5) відсутність альтернативи у співвідношенні між видом

дисциплінарного проступку й санкціями;

6) неузгодженість Закону України «Про службу в органах місцевого

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III [295] та Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159].

Так, проблему відсутності єдиного нормативно-правового акта,

покликаного врегулювати дисциплінарну відповідальність державного

службовця, пропонуємо вирішити шляхом прийняття Дисциплінарного

статуту державного службовця. При розробці такого нормативно-

правового акта варто мати на увазі наступні особливості: 1) доцільно

звернутись до аналізу досвіду більш розвинених держав – у науковій

літературі у даному контексті найчастіше наводиться приклад

Федеративної Республіки Німеччина; 2) варто врахувати, що розділ VIII

чинного Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [159] у цілому досить якісно врегульовує дане питання, а тому у

процесі розробки даного нормативно-правового акта необхідно

удосконалити та деталізувати відповідні норми; 3) в Україні на сьогодні

доволі успішно функціонують дисциплінарні статути у сферах, які в тій чи

іншій мірі відносяться до державної служби – Дисциплінарний статут

органів внутрішніх справ України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV

[322] та Дисциплінарний статут Збройних Сил України від 24.03.1999 №

551-XIV [312]. Тому структура такого нормативно-правового акта може

бути наближеною до вищеперерахованих. Зазначимо, що, окрім власне тих

норм, які на сьогодні встановлені у розділі VIII чинного Закону України

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], важливо

деталізувати підстави для притягнення державного службовця до

дисциплінарної відповідальності – перелік підстав, розкриття сутності

кожної із них тощо; дисциплінарні стягнення – види, суб’єкти,

уповноважені накладати дисциплінарні стягнення, порядок накладання
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дисциплінарних стягнень, обставини, що пом’якшують або обтяжують

дисциплінарну відповідальність, строки накладання дисциплінарних

стягнень, виконання та зняття дисциплінарних стягнень, правові наслідки

накладання дисциплінарних стягнень, співвідношення між підставами для

притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності та

видами дисциплінарних стягнень. При цьому у разі прийняття такого

нормативно-правового акта відповідні розділи Законів України «Про

службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III

[295] та «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] мають

бути виключені, а дисциплінарна відповідальність повинна

врегульовуватись виключно Статутом.

Проблему відсутності альтернативи у співвідношенні між видом

дисциплінарного проступку й санкціями ми вбачаємо у тому, що за кожен

дисциплінарний проступок, передбачений Законом України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], може бути застосовано

лише одну із дисциплінарних санкцій. На нашу думку, в уповноважених

повинен бути вибір щодо застосування виду покарання, відштовхуючись

від сутності проступку, та інших факторів. Вирішити дану проблему

можна наступними способами:

1) виключити зі змісту статті 66 Закону України «Про державну

службу» пункти 2, 3, 4 та 5. У такому разі кожен із видів дисциплінарних

санкцій буде застосовуватись на розсуд дисциплінарної комісії;

2) як альтернативний варіант, можливою є регламентація

альтернатив у пунктах 2, 3, 4 та 5 статті 66 чинного Закону України «Про

державну службу».  У такому разі зміст даної статті буде наступним:

«Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх

застосування.

…2. У разі допущення державним службовцем дисциплінарного

проступку, передбаченого пунктами 2, 6, 12 частини другої статті 65 цього
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Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може

обмежитися зауваженням.

3. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних

проступків, передбачених пунктами 1, 2, 4-7, 12, 13 та 15 частини другої

статті 65 цього Закону, суб’єктом призначення або керівником державної

служби такому державному службовцю може бути оголошено догану.

4. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних

проступків, передбачених пунктами 1, 2, 6-8, 14, 15 частини другої статті

65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом

року) дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4 та 5 частини

другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної

служби може попередити такого державного службовця про неповну

службову відповідність.

5. Звільнення з посади державної служби може бути застосоване у

разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1-4, 7-

11, 13-15 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення

систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку,

передбаченого пунктом 12 частини другої статті 65 цього Закону».

У даній роботі ми погодились із тим, що систему дисциплінарних

стягнень варто розширити, у першу чергу, за рахунок тих, які мають

матеріальний характер (штраф, скорочення заробітної плати). Для

реалізації даного напрямку варто внести зміни до статті 66 Закону України

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]. При цьому

звернемо увагу на те, що для більш ефективного застосування даного

напряму удосконалення варто попередньо передбачити в статті 66 Закону

України «Про державну службу» можливість альтернативи у

співвідношенні між видом дисциплінарного проступку й санкціями. У

такому разі, статтю 66 пропонуємо регламентувати наступним чином:
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«Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх

застосування.

1. До державних службовців застосовується один із таких видів

дисциплінарного стягнення: 1) зауваження; 2) догана; 3) попередження про

неповну службову відповідність; 4) звільнення з посади державної служби;

5) штраф; 6) скорочення заробітної плати.

…6. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних

проступків, передбачених пунктами 4, 7-15 частини другої статті 65 цього

Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може

накласти штраф на такого державного службовця.

7. У разі вчинення систематично (повторно протягом року)

дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 2, 4-7, 9, 12-15

частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник

державної служби може скоротити розмір заробітної плати державного

службовця».

Наступна проблема полягає у тому, що серед переліку

дисциплінарних проступків містяться діяння, які за своєю правовою

природою не є дисциплінарними проступками. Так, дійсно, як нами

встановлено у даній роботі, сумнівно, що за своєю правовою природою є

дисциплінарними правопорушеннями неповідомлення керівнику

державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між

державним службовцем та близькими особами; подання під час вступу на

державну службу недостовірної інформації про обставини, що

перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання

необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час

проходження служби; невиконання вимог щодо політичної

неупередженості державного службовця. Вирішення даної проблеми

можливе шляхом виключення зазначених підстав із змісту статті 65 Закону

України «Про державну службу». Разом із тим, пропонуємо доповнити
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частину 1 даної статті пунктом «16. Інші проступки, передбачені нормами

чинного законодавства». Це дозволить водночас вирішити ще одну

виділену нами проблему – вичерпний перелік дисциплінарних проступків,

закріплений у Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015

№ 889-VIII [159], що недоцільно із огляду на різноманіття нормативно-

правових актів, які врегульовують дисциплінарну відповідальність

державних службовців.

Неузгодженість Закону України «Про службу в органах місцевого

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III [295] та Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] полягає у тому, що

відповідні розділи, присвячені відповідальності, мають різний зміст.

Вирішення даної проблеми є можливим шляхом:

1) дублюванням норм Закону України «Про державну службу» у

змісті Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

– такий варіант вважаємо не зовсім доцільним, адже з часом у процесі

внесення змін до даних законодавчих актів можуть виникнути правові

колізії;

2) виключення зі змісту Закону України «Про службу в органах

місцевого самоврядування» розділу VI «Відповідальність за порушення

законодавства про службу в органах місцевого самоврядування» та

встановлення бланкетної норми, яка міститиме посилання на розділ VIII

Закону України «Про державну службу»:

«Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про

службу в органах місцевого самоврядування.

Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах

місцевого самоврядування, притягуються до відповідальності згідно із

Законом України «Про державну службу».

Проте проаналізованими нормативно-правовими актами правове

регулювання юридичної відповідальності державних службовців не
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обмежується, оскільки щодо даної категорії осіб передбачене існування ще

двох видів відповідальності – адміністративної та кримінальної.У статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення [150]встановлено, що адміністративна відповідальність настає, якщо порушення засвоїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальноївідповідальності. Адміністративна відповідальність державних службовців прямоне передбачена нормами адміністративного законодавства. Стаття 14 КодексуУкраїни про адміністративні правопорушення [150] встановлює, що посадові

особи підлягають адміністративній відповідальності. У вказаному

контексті формулювання «посадові особи» не в повній мірі відповідає

тематиці нашого дослідження. Воно свідчить про те, що суб’єктами

адміністративної відповідальності вважаються не всі державні службовці,

а лише ті, які є при цьому посадовими особами. Разом із тим, зазначене

законодавче формулювання включає перелік сфер, у яких можуть бути

вчинені адміністративні правопорушення державними службовцями, при

цьому зазначення «та інших правил» свідчить про те, що такі особи

можуть притягуватись до адміністративної відповідальності і за вчинення

інших правопорушень. Таким чином, зробимо висновок, що державні

службовці притягуються до адміністративної відповідальності у разі, якщо

вони є посадовими особами.

На науковому рівні правове регулювання адміністративної

відповідальності державних службовців не знайшло належної уваги зі

сторони науковців. Звернемо увагу на працю О.О. Губанова [288], а також

монографію «Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для

України» [309]. Втім жоден із зазначених авторів фактично не розглядав

правове регулювання адміністративної відповідальності державних

службовців у розрізі притаманних йому проблем.

Так, О.О. Губанов [288, с. 29] та автори монографії «Публічна

служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України» [309, с. 118-120]

звертають увагу на існування фактично однієї й тієї самої проблеми –
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розміри штрафів, які накладають на державних службовців, не

відповідають шкоді від їх проступків. Аналіз норм Кодексу України про

адміністративні правопорушення [150] свідчить про можливість

застосування даного терміна саме до державних службовців.

Щодо власне правопорушень, за якими можливе притягнення

державного службовця до адміністративної відповідальності,  то

вищезазначений кодекс закріплює величезну кількість передусім

корупційних правопорушень. Важливим недоліком даного нормативно-

правового акта є відсутність спеціального розділу, присвяченого

адміністративним правопорушенням державних службовців. Особливо

привертає увагу глава 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з

корупцією», але це лише частина адміністративних правопорушень, які

можуть вчинити державні службовці. Так, О.О. Губанов розподіляє

адміністративні правопорушення, у яких суб’єктом є державний

службовець, на 2 групи: 1) адміністративні правопорушення, у яких

спеціальним суб’єктом є державні службовці, передбачені актами

антикорупційного законодавства; 2) адміністративні правопорушення, у

яких спеціальним суб’єктом є державні службовці, передбачені Кодексом

України про адміністративні правопорушення [150] – порушення

загальних службових обов’язків та порушення спеціальних службових

обов’язків [288, с. 30]. Так, у чинному Законі України «Про запобігання

корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [157] встановлено розділ,

присвячений адміністративним правопорушенням державних службовців,

– розділ IV «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією

правопорушенням» (використання службових повноважень чи свого

становища; одержання подарунків; одержання неправомірної вигоди або

подарунка та поводження з ними; сумісництво та суміщення з іншими

видами діяльності; припинення діяльності, пов’язаної з виконанням

функцій держави, місцевого самоврядування; робота близьких осіб).
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Прикладом загальних службових обов’язків є будь-яка норма Кодексу

України про адміністративні правопорушення [150], яка може бути

віднесена до порушення державним службовцем своїх обов’язків, –

адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного

волевиявлення; адміністративні правопорушення, що посягають на

встановлений порядок управління; адміністративні правопорушення,

пов’язані з корупцією тощо. Спеціальними ж службовими обов’язками є ті,

що відповідають специфіці їх діяльності – стаття 149-1 «Порушення

порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують

поліпшення житлових умов». Іншими словами, вчинити дане

правопорушення може виключно особа, до посадових обов’язків якої

входить ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують

поліпшення житлових умов.

Таким чином, проаналізувавши норми норма Кодексу України про

адміністративні правопорушення [150] та  Закону України «Про

запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [157], серед проблем

правового регулювання адміністративної відповідальності державних

службовців виділимо наступні:

1) у Кодексі законодавець оперує терміном «посадова особа» у

значенні «державний службовець», хоча останній є значно ширшим

поняттям;

2) відсутність окремого розділу, присвяченого адміністративній

відповідальності державних службовців, що значно ускладнює

кваліфікацію вчинених ними адміністративних правопорушень;

3) розміри штрафів, які накладають на державних службовців, не

відповідають шкоді від їх проступків.

Вирішити першу проблему можливо шляхом введення в

законодавчий обіг у сфері адміністративного права терміна «державний

службовець».
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Проблему відсутності в Кодексі України про адміністративні

правопорушення [150] окремого розділу, присвяченого адміністративній

відповідальності державних службовців, можна вирішити за рахунок

регламентації такого розділу. Наприклад, у чинному Кримінальному

кодексі України [182] встановлено розділ XVII «Злочини у сфері

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням

публічних послуг». Тому цілком доцільно в Кодексі України про

адміністративні правопорушення [150] передбачити розділ

«Адміністративні правопорушення у сфері службової діяльності та

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг».

Прикладами статей, які варто було б віднести до такого розділу, є

наступні: стаття 53-2 «Перекручення або приховування даних державного

земельного кадастру»; стаття 91-4 «Відмова від надання чи несвоєчасне

надання екологічної інформації»; стаття 96-1 «Порушення законодавства

під час планування і забудови територій»; стаття 164-12 «Порушення

бюджетного законодавства»; стаття 164-14 «Порушення законодавства про

закупівлі»; стаття 172-4 «Порушення обмежень щодо сумісництва та

суміщення з іншими видами діяльності»; стаття 172-5 «Порушення

встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків»; стаття

172-6 «Порушення вимог фінансового контролю»; стаття 172-7

«Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту

інтересів»; стаття 172-8 «Незаконне використання інформації, що стала

відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених

законом повноважень»; стаття 172-9 «Невжиття заходів щодо протидії

корупції»; стаття 212-2 «Порушення законодавства про державну

таємницю»; стаття 212-3 «Порушення права на інформацію та права на

звернення» тощо.

Вирішення проблеми розміру штрафів можливе шляхом їх

збільшення. В даному контексті варто звернутися до досвіду інших держав
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і встановити взаємовідношення заробітної плати таких осіб до можливих

штрафів за вчинення адміністративних правопорушень.

Ще одним видом відповідальності державних службовців є

кримінальна. Кримінальний кодекс України [182], як і Кодекс України про

адміністративні правопорушення [150], не передбачає у якості

спеціального суб’єкта злочину державного службовця, а законодавець

оперує терміном «службова особа». Проте державні службовці як

спеціальний суб’єкт  визначені в нормах Закону України «Про запобігання

корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [157], що є однією з важливих

передумов виділення державних службовців як суб’єктів кримінальної

відповідальності, оскільки  більшість підстав притягнення таких осіб до неї

– вчинення корупційних злочинів.

Службовими особами згідно зі статтею 364 Кримінального кодексу

України [182] є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним

повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого

самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах

державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи

комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані

з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним

повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної

влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом

державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи

повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або

законом. У чинному  Кримінальному кодексі України [182] передбачено

відповідальність таких осіб за зловживання владою або службовим

становищем, перевищення влади або службового становища, службове

підроблення офіційних документів, службову недбалість, одержання чи

участь у даванні хабара. У нормах Кодексу встановлено спеціальні види



279

покарань, які застосовуються за злочини проти інтересів державної служби

та до яких варто віднести позбавлення спеціального звання, рангу чи чину

або кваліфікаційного класу і позбавлення права обіймати певні посади або

займатися певною діяльністю.

Аналіз наукової літератури засвідчив невелику кількість робіт,

присвячених даному питанню. Відзначимо праці Д.Г. Михайленка [323],

П.В. Мельника [324], а також монографію «Публічна служба. Зарубіжний

досвід та пропозиції для України» [325]. До проблем правового

регулювання кримінальної відповідальності державних службовців на

основі даних праць віднесемо наступні:

1) останніми роками спостерігається тенденція до декриміналізації

зловживання владою або службовим становищем державними

службовцями в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, військовою

службовою особою владою або службовим становищем [324];

2) Кримінальний кодекс України [182] не оперує терміном

«державний службовець», а сутність поняття «службові особи» є дещо

вужчою за зміст категорії «державні службовці».

Щодо першої проблеми, то варто зазначити, що зміни, внесені

останніми роками до Кримінального кодексу України стосовно

кримінальної відповідальності службових осіб, не є обґрунтованими та

дають підстави службовим особам уникнути кримінальної

відповідальності за поширені службові злочини. Тому декриміналізація

таких діянь не підвищує рівень боротьби з корупцією, оскільки ці діяння

продовжують бути суспільно небезпечними, а навпаки зменшує його.

Вирішення такої проблеми вбачаємо, по-перше, у припиненні даної

тенденції та, по-друге, у поверненні статей, до яких було внесено зміни, до

попередніх редакцій. Наприклад, із статті 364 Кримінального кодексу

України [182] було виключено частину 3 «3. Дії, передбачені частиною

першою або другою цієї  статті, якщо вони вчинені працівником
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правоохоронного органу, – караються позбавленням волі на строк від п’яти

до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією

та з конфіскацією майна». Внаслідок змін працівники правоохоронних

органів отримали можливість уникати кримінальної відповідальності за

зловживання владою або службовим становищем. Повернення даної

частини у зміст Кримінального кодексу України сприяло б вирішенню

зазначеної проблеми.

Другу проблему пропонуємо вирішити аналогічним чином, як нами

було раніше запропоновано вирішення проблеми адміністративного

законодавства, – шляхом введення в законодавчий обіг у сфері

кримінального права терміна «державний службовець». Приклад зміненої

норми: «Стаття 18. Суб’єкт злочину … 3. Державними службовцями є

особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням

здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а

також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади,

органах місцевого самоврядування посади, пов’язані з виконанням

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій,

або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа

наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого

самоврядування, центральним органом державного управління із

спеціальним статусом …».

Підсумовуючи аналіз теоретичних та практичних проблем правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців, дійдемо

до висновку, що на сьогодні найпроблемнішою сферою є правове

регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців. Як

засвідчило наше дослідження, незважаючи на нещодавнє прийняття нового

Закону України «Про державну службу», проблем правового регулювання

в даній сфері залишається чимало. Поряд з цим, інші нормативно-правові
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акти характеризуються у більшій мірі термінологічною проблематикою.

На сьогодні однією із основних проблем кваліфікації проступків

державних службовців є відсутність терміна «державний службовець» у

більшості нормативно-правових актів. При цьому в даному питанні

законодавцем також не досягнуто єдності, адже у значенні поняття

«державний службовець» вживаються різні терміни: «посадова особа»,

«службова особа» тощо. Також відзначимо, що далеко не всі нещодавні

зміни до законодавства   сприяли розвитку правового регулювання

притягнення до юридичної відповідальності державних службовців, у

результаті чого низка із них лише ускладнили дану процедуру.

4.2 Проблеми притягнення до юридичної відповідальності

державних службовців

Закони України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII

[159], «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [157], «Про

службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III

[295], Кримінальний кодекс України [182], Кодекс України про

адміністративні правопорушення [150] та інші акти законодавства чітко

встановлюють процедури притягнення до юридичної відповідальності

державних службовців, проте і для них характерна певна проблематика.

Проблеми притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців на сьогоднішній день є малодослідженими, адже в комплексі

фактично не досліджувались. Проблеми правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців у цілому є належним

чином висвітленими у правовій доктрині та історично перебували у колі

зору вітчизняних науковців. Але проблемам притягнення до юридичної

відповідальності державних службовців надається лише фрагментарна

увага, а спеціальних комплексних чи монографічних досліджень на даний
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момент не здійснено. До аналізу окремих прогалин процедури притягнення

до юридичної відповідальності державних службовців фактично у тій чи

іншій мірі зверталося багато дослідників проблем чинного законодавства

про державну службу, серед яких  на особливу увагу заслуговують

Н.М. Вапнярчук, А.П. Горзов, О.О. Губанов, О.О. Долгий, Г.С. Іванова,

М.І. Іншин, І.О. Картузова, Л.М. Корнута, Б.В. Лавренко,

І.П. Лопушанський, А.О. Нечитайленко, О.Д. Новак, Н.С. Панова,

С.М. Попова, В.О. Світовий, С.М. Сєрьогін, В.В. Скоріков, В.П. Тимощук,

А.О. Фомінова, В.М. Хомик, А.М. Школик, В.І. Щербина, Н.В. Янюк та

інші. Проте відсутність комплексних досліджень проблем притягнення до

юридичної відповідальності державних службовців обумовлює

необхідність аналізу даного питання.

Великий тлумачний словник сучасної української мови роз’яснює

притягнення як примус кого-небудь відповідати за свої вчинки [326,

с. 1137]. Тобто під проблемами притягнення до юридичної

відповідальності державних службовців варто розуміти певні недоліки

законодавчого регулювання, які не дозволяють ефективно реалізовувати

каральну функцію держави.

Як засвідчило наше дослідження, таких проблем на сьогодні є

небагато. Вітчизняні науковці неефективність механізму юридичної

відповідальності державних службовців все ж переважно пов’язують із

недоліками інших підсистем. Все ж проаналізовані нами проблеми, на

кшталт відсутності альтернативи у співвідношенні між видом

дисциплінарного проступку й санкціями чи недоліками термінології, є,

передусім. проблемами правового регулювання даного інституту, проте на

механізм притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців вони впливають у значно меншій мірі. Тому, у цілому,

кількість проблем саме притягнення до юридичної відповідальності є

незначною. Разом із тим, нами відмічено, що на сьогодні державна служба
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охоплює низку категорій осіб, на яких покладається безпосереднє

виконання функцій держави на відповідній території, у конкретній галузі

державного управління. Відповідно, нами  запропоновано розглядати

проблеми притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців у загальному та спеціальному контексті. Загальними

проблемами є ті, які стосуються усієї Державної служби України.

Спеціальні проблеми характерні для кожної окремої категорії державних

службовців.

Щодо загальних недоліків, А.П. Горзов та О.О. Долгий звертають

увагу на існування проблеми недостатнього висвітлення питання

публічності процесів накладення дисциплінарних стягнень. Дана проблема

полягає у тому, що інформація про накладення дисциплінарних стягнень

на державних службовців залишається поза загальною увагою [314, с. 52].

Підтримуємо позицію даних науковців у аспекті того, що зазначена

ситуація дійсно є проблемою, оскільки державна служба передбачає

публічність особи та прозорість її діяльності. В свою чергу, прозорість

полягає у відкритості інформації про діяльність державного службовця,

крім випадків, визначених Конституцією та законами України. Якщо

інформація про успіхи державного службовця у службовій діяльності є

публічною, незрозуміло, чому його протиправна поведінка не є

інформацією, яка має доводитись до громадськості. На нашу думку,

оприлюднення інформації щодо дисциплінарної відповідальності

державних службовців є позитивним аспектом і з огляду на зростання

довіри населення до діяльності таких осіб, і як мотиваційний фактор для

самих державних службовців. Важливо не перетворити дану процедуру в

порушення прав та законних інтересів державних службовців, адже це

може спричинити як зниження мотивації таких осіб, так і падіння

престижності державної служби у цілому. Отже, однією із проблем



284

притягнення до юридичної відповідальності державних службовців

вважаємо відсутність оприлюднення такої інформації.

І.П. Лопушанський [327, c. 53] та О.О. Губанов [315, с. 99-100].

розглядають процедуру притягнення до юридичної відповідальності

державних службовців  через призму проблеми державних інституцій, які

здійснюють накладення санкцій на порушників. Так, зокрема,

дослідниками вказується на те, що у більш розвинених країнах (наприклад,

у Федеративній Республіці Німеччина) створено систему спеціальних

дисциплінарних судів.

Особливість структури судової системи ФРН полягає в існуванні

розгалуженої системи судів особливої юрисдикції для представників

різних професій: чиновників, військовослужбовців, нотаріусів. Існують

також суди честі для адвокатів, патентних повірених, аудиторів,

консультантів з податкових справ і довірених з податкових справ, для

представників медичних професій. Так, І.П. Лопушинський зазначає, що за

Федеральним дисциплінарним статутом Федеративної Республіки

Німеччина від 09 липня 2001 року (Bundesdisziplinargesetz [328]) лише

догана оголошується безпосереднім начальником, всі ж інші заходи

відповідальності застосовуються лише за рішеннями спеціальних

дисциплінарних судів у ході офіційного дисциплінарного процесу [327,

c. 53]. Аналіз положень Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] свідчить про те, що в Україні дисциплінарні

стягнення накладаються таким чином: 1) на державних службовців, які

займають посади державної служби категорії «А»: зауваження – суб’єктом

призначення, інші види дисциплінарних стягнень – суб’єктом призначення

з урахуванням пропозиції дисциплінарної комісії з розгляду

дисциплінарних справ; 2) на державних службовців, які займають посади

державної служби категорій «Б» і «В»: зауваження – суб’єктом

призначення, інші види дисциплінарних стягнень – суб’єктом призначення
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за поданням дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ.

Проаналізувавши німецький та вітчизняний досвід, варто зробити

висновок, що дисциплінарні стягнення в Україні накладаються виключно

суб’єктом призначення. Спеціальні дисциплінарні суди на сьогодні в

Україні відсутні, хоча зазначеними науковцями вказується на доцільність

використання такого досвіду. Поряд з цим, у Федеративній Республіці

Німеччина можна виділити двох суб’єктів накладення дисциплінарних

стягнень: 1) спеціальні дисциплінарні суди; 2) безпосередні керівники. При

цьому спеціальним дисциплінарним судам належить значно більша

кількість повноважень, аніж керівникам.

Погодимось із О.О. Губановим, який вказує на те, що при розробці

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]

скоріше всього був врахований сучасний стан розвитку правової системи

України, яка наразі не готова до створення нових дисциплінарних судів у

зв’язку з відсутністю матеріальних, організаційних та інших ресурсів, і

саме тому розробниками були досить детально прописані положення про

дисциплінарні комісії з розгляду дисциплінарних справ [315, с. 100]. Проте

ми розглядаємо можливість втілення такого досвіду швидше із

перспективних позицій.

Систему судів складають дисциплінарні суди земель першої

інстанції, дисциплінарні суди земель другої інстанції та Федеральний

Верховний суд, тобто Дисциплінарний суд Федерації. О.О. Губанов радить

при розгляді позитивного досвіду функціонування дисциплінарних судів

Федеративної Республіки Німеччина, який можна втілити в Україні,

детально зупинитись на нормативно-правовому закріпленні діяльності

вказаних дисциплінарних судів. Так, згідно з параграфами 45-46

Федерального дисциплінарного статуту Федеративної Республіки

Німеччина від 09 липня 2001 року (Bundesdisziplinargesetz [328])

дисциплінарні справи розглядають суди адміністративної юрисдикції. Для
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реалізації даної функції в адміністративних судах формуються палати з

дисциплінарних питань, які приймають рішення у складі трьох суддів і

двох народних засідателів в якості почесних суддів. При цьому один з

народних засідателів повинен мати таке ж професійне спрямування, як і

державний службовець, справа якого розглядається [315, с. 100]. У

параграфі 52 встановлено, що дисциплінарне провадження розпочинається

лише на підставі письмового звернення, яке повинно містити інформацію проособисту і професійну кар’єру посадових осіб, про попередні дисциплінарніпровадження, про факти, які демонструють порушення дисципліни, й інші факти ідокази, які мають відношення до вирішення справи. За результатами розглядудисциплінарного провадження палата з дисциплінарних питань судівадміністративної юрисдикції приймає рішення, на яке державний службовець,стосовно якого здійснювався розгляд, у разі своєї незгоди, має право податискаргу до Федерального дисциплінарного суду, що знаходиться у Франкфурті-на-Майні [327, c. 53]. Наявність та багаторічне ефективне існування незалежнихспеціалізованих дисциплінарних судів у Федеративній Республіці Німеччинадозволяє досягти вищого рівня об’єктивності під час розгляду дисциплінарнихпроваджень порівняно з рівнем об’єктивності розгляду подібних справ в Україні удисциплінарних комісіях з розгляду дисциплінарних справ, абсолютну більшістьчленів яких складають представники органу державної влади, в якому працюєособа, яка скоїла дисциплінарне правопорушення, через що вона, безумовно, маєпевний вплив на членів комісії. Але наразі цілком очевидно, що такий досвід будепроблематично застосувати в Україні в найближчому майбутньому. Із нашоїточки зору, створення такої системи в Україні є гарантією кваліфікованого тавсебічного розгляду справ щодо державних службовців, що є позитивним уконтексті захисту інтересів держави. Відмінності України та Німеччини в рівніекономічного розвитку та  адміністративно-територіальному устроїобумовлюють фактичну неможливість на сьогодні побудови аналогічної системисудів, оскільки, окрім особливостей юрисдикції для представників різнихпрофесій, у Німеччині враховується також специфіка федерального устроюдержави. Проте, із часом, такий хід вітчизняного законодавця був би доситьдоречним.
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У процесі дослідження ми звернули увагу на те, що в чинному

законодавстві відсутня класифікація державних службовців. Дана

проблема обумовлена тим, що за загальним правилом притягнення

державних службовців до відповідальності здійснюється на підставі норм

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]. В

статті 3 даного нормативно-правового акта встановлюється перелік осіб, на

яких поширюється дія цього Закону. Проте, як доцільно відзначає

О.Д. Новак, правовий статус низки державних службовців, окрім Закону

України «Про державну службу», регулюють й інші нормативно-правові

акти [132, с. 17-18]. Саме тому помилковим є розуміння того, що усі без

винятку державні службовці  притягуються до відповідальності згідно з

нормами даного акта. Таким чином, вважаємо за необхідне передбачити у

чинному законодавстві статтю, присвячену класифікації державних

службовців, у якій вони будуть розподілені на державних службовців

органів виконавчої влади та їх апарату, правовий статус яких повністю

регулюється нормами Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159], та спеціалізованих державних службовців,

притягнення до відповідальності яких буде здійснюватись за допомогою

норм спеціального законодавства.

Отже, аналіз правової доктрини та чинного законодавства засвідчив

наявність наступних загальних проблем притягнення до юридичної

відповідальності державних службовців:

1) недостатня публічність процесів накладення дисциплінарних

стягнень;

2) відсутність спеціальних судових установ, що здійснюють

притягнення до юридичної відповідальності державних службовців;

3) відсутність класифікації державних службовців за критерієм

правового врегулювання, внаслідок чого складається хибне враження про

те, що притягнення до юридичної відповідальності усіх державних
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службовців відбувається згідно із нормами Закону України «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159].

Вирішення першої проблеми є можливим шляхом регламентації у

нормах Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII

[159] статті, присвяченої оприлюдненню інформації про притягнення

державного службовця до дисциплінарної відповідальності. Ми живемо в

епоху високого рівня розвитку інформаційних технологій, проте очевидно,

що інформація, яка підлягає оприлюдненню, має бути узгоджена із

нормами чинного законодавства і не завдавати жодної шкоди правам та

інтересам державних службовців як громадянам.

У змісті Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015

№ 889-VIII [159] є статті, присвячені оприлюдненню різноманітної

інформації. Наприклад, статтею 23 регламентовано оприлюднення

інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про

проведення конкурсу. Саме її й візьмемо за основу для розробки

відповідної норми.

Для вирішення проблеми недостатньої публічності процесів

накладення дисциплінарних стягнень, пропонуємо доповнити розділ VIII

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]

статтею «Оприлюднення інформації про притягнення державного

службовця до відповідальності» наступного змісту:

«Оприлюднення інформації про притягнення державного службовця

до відповідальності.

1. Інформація про притягнення державного службовця до

відповідальності оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного

органу, в якому проводиться конкурс, та центрального органу виконавчої

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері

державної служби, відповідно до цього Закону.
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2. Суб’єкт призначення або керівник державної служби забезпечує

оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної

служби, рішення про притягнення державного службовця до

відповідальності в електронній формі не пізніше наступного робочого дня

з дня підписання оформлення відповідного акта суб’єктом призначення.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування

та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює

перевірку рішення про притягнення державного службовця до

відповідальності на відповідність вимогам законодавства з питань

державної служби і в разі відсутності зауважень узагальнює подану

інформацію та не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження

розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.

4. В оприлюдненій інформації про притягнення державного

службовця до відповідальності зазначаються: 1) найменування і

місцезнаходження державного органу; 2) назва посади; 3) посадові

обов’язки; 4) сутність проступку; 5) вид стягнення».

Проблема відсутності спеціальних судових установ, що здійснюють

притягнення до юридичної відповідальності державних службовців, не

може бути вирішена негайно із огляду на сучасний стан України, проте у

перспективі зазначена новела могла б суттєво вплинути на ефективність

юридичної відповідальності державних службовців. Як варіант, на

сьогодні цілком можливо створити палату з розгляду справ про державну

службу у складі Касаційного адміністративного суду. Але у такому разі

справи про притягнення державних службовців до відповідальності

зможуть розглядатись спеціалізованими установами лише у третій

інстанції. У даному контексті більш доцільним є створення з часом

дисциплінарних судів першої інстанції, дисциплінарних судів другої

інстанції та Дисциплінарного суду України як суду касаційної інстанції.
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Для вирішення проблеми відсутності класифікації державних

службовців за критерієм правового врегулювання пропонуємо доповнити

розділ VIII Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [159] статтею «Класифікація державних службовців» наступного

змісту:

«Види державних службовців.

1. Державні службовці за критерієм притягнення до відповідальності

поділяються на:

1) державних службовців органів виконавчої влади та їх апарату,

правовий статус яких повністю регулюється нормами цього Закону

(держслужбовці Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та

інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних

адміністрацій);

2) державних службовців, які мають спеціальні звання (державні

службовці органів прокуратури, органів військового управління,

закордонних дипломатичних установ України, державних органів,

особливості проходження державної служби в яких визначені статтею 91

цього Закону, інших державних органів).

2. Притягнення до відповідальності державних службовців органів

виконавчої влади та їх апарату здійснюється відповідно до норм цього

Закону.

3. Притягнення до відповідальності державних службовців, які

мають спеціальні звання, здійснюється відповідно до норм цього Закону та

інших актів законодавства».

Саме із існуванням державних службовців, які мають спеціальні

звання та притягнення до відповідальності яких здійснюється в

особливому порядку, і пов’яжемо необхідність виділення спеціальних

проблем притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців.
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Так, у частині 2 статті 3 Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] встановлено, що дія цього Закону

поширюється на державних службовців: 1) Секретаріату Кабінету

Міністрів України; 2) міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади; 3) місцевих державних адміністрацій; 4) органів

прокуратури; 5) органів військового управління; 6) закордонних

дипломатичних установ України; 7) державних органів, особливості

проходження державної служби в яких визначені статтею 91 цього Закону

(керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами

Кабінету Міністрів України, та їх заступники, керівники апаратів

(секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених

Президентом України, Представництва Президента України в Автономній

Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного

комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України,

Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих

судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради

національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, а також

державних колегіальних органів, посади голів та членів яких не належать

до посад державної служби); 8) інших державних органів.

Із цього можна зробити висновок, що саме ці суб’єкти і є видами

державних службовців. Притягнення до відповідальності більшості із них

здійснюється у загальному порядку, раніше проаналізованому нами у даній

роботі.

Особливість притягнення до відповідальності військовослужбовців

обумовлена тим, що у даній сфері воно здійснюється на підставі норм

спеціального нормативно-правового акта – Дисциплінарного статуту

Збройних Сил України [312]. Військова дисципліна визначається в даному
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нормативно-правовому акті як бездоганне і неухильне додержання всіма

військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими

статутами та іншим законодавством України, яка ґрунтується на

усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов’язку,

відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної

цілісності України, на їх вірності Військовій присязі. Всі

військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх військових

звань, службового становища та заслуг керуються вимогами цього

Статуту. Особливістю дисциплінарної відповідальності

військовослужбовців є те, що відповідальність за правомірність

(неправомірність) накладення стягнень на підлеглих несе командир як

особа, яка відповідає за військову дисципліну в підпорядкованому йому

підрозділі та яка наділена широкими повноваженнями у сфері

дисциплінарної влади.

У пункті 48-52 Статуту закріплено переліки дисциплінарних

стягнень, які можуть накладатись на тих чи інших військовослужбовців.

Але, як зазначає С.М. Попова, встановити повний перелік дисциплінарних

проступків неможливо, оскільки кожен командир на власний розсуд може

визнавати те чи інше діяння проступком та накладати (чи не накладати) за

його вчинення стягнення. Отже, можна зробити висновок, що

ситуативність як ознака дисциплінарного проступку та санкцій за його

вчинення супроводжує кожен факт правопорушення [329, с. 46]. Ще одна

проблема дисциплінарної відповідальності військовослужбовців має не

нормативний, а практичний характер. Як свідчать дані на Персональному

сайті Головного військового прокурора України А.В. Матіоса, останніми

роками за вимогою військових прокурорів до дисциплінарної

відповідальності притягнуто декілька тисяч службових осіб за незаконне

притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності [330].

Тобто ситуативність дисциплінарного проступку має наслідком
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неправомірні дії військових посадових осіб. Тому на науковому рівні

обговорюється можливість упорядкування та чіткого визначення

дисциплінарних проступків і встановлення повноважень військових

службових осіб щодо притягнення підлеглих до відповідальності.

Отже, основною проблемою дисциплінарної відповідальності

військовослужбовців є можливість командира на власний розсуд визнавати

те чи інше діяння проступком та накладати (чи не накладати) за його

вчинення стягнення.

Особливістю адміністративної відповідальності

військовослужбовців, у тому числі й військових службових осіб, є те, що

останні несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за

дисциплінарними статутами. На загальних підставах військовослужбовці

притягуються  лише за вчинення окремих правопорушень відповідно до

статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення [150]. У

даній статті прямо зазначені правопорушення, за які відповідальність

настає на загальних підставах та які у цілому не відображають специфіку

військової служби (наприклад, порушення правил дорожнього руху

водіями транспортних засобів Збройних Сил України). У такому разі

питання про притягнення до відповідальності вирішують уповноважені

державою органи та посадові особи. Також звернемо увагу на те, що

нещодавніми змінами до Кодексу України про адміністративні

правопорушення [150] було запроваджено адміністративну

відповідальність військовослужбовців за вчинення адміністративних

правопорушень, передбачених главою 13-Б Кодексу України про

адміністративні правопорушення, якщо ці правопорушення не тягнуть за

собою кримінальну відповідальність. Такими правопорушеннями зокрема

є: зловживання військовою службовою особою владою або службовим

становищем (стаття 172-13); перевищення військовою службою особою

влади чи службових повноважень (стаття 172-14); бездіяльність військової
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влади (стаття 172-16). Із точки зору деяких вчених, заміна адміністративної

відповідальності дисциплінарною у визначених законом випадках є

неприпустимою, оскільки будь-які «пільги» для окремих категорій осіб

містять ознаки «плати за службу щодо проведення політики комуністичної

партії», і вони мають бути скасовані [331, с. 165]. Отже, ще однією

проблемою притягнення до відповідальності військовослужбовців є

відсутність розмежування адміністративних та дисциплінарних стягнень.

Таким чином, адміністративна відповідальність військовослужбовців

фактично має подвійну природу: 1) адміністративна відповідальність перед

державою за вчинення адміністративного правопорушення на загальних

підставах; 2) дисциплінарна відповідальність за вчинення

адміністративного правопорушення.

Кримінальна відповідальність військовослужбовців встановлюється

нормами Кримінального кодексу України [182]. Із аналізу розділу XIX

Кримінального кодексу України можна зробити висновок, що

військовослужбовці притягуються до кримінальної відповідальності,

зокрема, за вчинення наступних злочинів:  недбале ставлення до військової

служби (стаття 425); бездіяльність військової влади (стаття 426);

перевищення військовою службовою особою влади чи службових

повноважень (стаття 426-1). У таких випадках військовослужбовець є

спеціальним суб’єктом кримінальної відповідальності. Проте нещодавно

відбулась декриміналізація спеціальної норми щодо кримінальної

відповідальності за зловживання військовою службовою особою владою,

тому на сьогодні дії військовослужбовців можна кваліфікувати в якості

загально кримінального злочину за ознаками, передбаченими статтею 364

Кримінального кодексу України [182] (зловживання владою або

службовим становищем). У такий спосіб було вирішено низку проблем

кримінальної відповідальності військовослужбовців, на які раніше

вказувалось вітчизняними науковцями.
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Отже, зробимо висновок, що на сьогодні притягнення до юридичної

відповідальності військовослужбовців як державних службовців

характеризується фактично двома основними проблемами:

1) можливістю командира на власний розсуд визнавати те чи інше

діяння проступком та накладати (чи не накладати) за його вчинення

дисциплінарне стягнення. Дана проблема активно вирішується шляхом

позовів до командирів. Тобто її вирішення пов’язується не із прийняттям

норм законодавства, а із увагою держави до захисту прав

військовослужбовців;

2) відсутністю розмежування дисциплінарної та адміністративної

відповідальності військовослужбовців. Проте останніми роками

законодавцем внесено суттєві зміни до адміністративного законодавства, і

на сьогодні значно більша кількість адміністративних правопорушень,

здійснених військовослужбовцями, підпадає під адміністративні санкції.

Тому зробимо висновок, що дана проблема наразі поступово знаходить

своє вирішення.

Основною проблемою притягнення до юридичної відповідальності

дипломатичних представників є наявність у них дипломатичного

імунітету. Дипломатичний імунітет особи – це сукупність прав і привілеїв,

наданих дипломатичним представництвам іноземних держав та їх

співробітникам, що включає в себе: недоторканність особи, службових

приміщень, житла і власності, звільнення від податків, митного огляду,

гарантування дипломатам права безпечного проїзду та захисту від

цивільного позову або кримінального переслідування відповідно до

законодавства приймаючої країни. Обсяг дипломатичного імунітету

встановлюється внутрішнім законодавством приймаючих держав, а також

міжнародними договорами, наприклад, Віденською конвенцією 1961 та

1963 років, а також міжнародним звичаєвим правом [332, с. 139]. Варто

розуміти, що низка статей Віденської конвенції про дипломатичні
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відносини [333] стосуються імунітету таких осіб (недоторканність особи

дипломатичного агента, недоторканність приватної резиденції

дипломатичного агента, його кореспонденції, паперів і документів, а

також, що важливо в нашому випадку, імунітет від кримінальної та

адміністративної юрисдикції держави перебування.

Згідно із статтею 45 Закону України «Про дипломатичну службу» від

20.09.2001 № 2728-III [334] особи, винні у порушенні законодавства

України про дипломатичну службу, несуть відповідальність відповідно до

чиннх законів України. Це означає, що дипломатичні службовці

притягуються до відповідальності на загальних підставах, а отже, даному

інституту притаманні специфіка та особливості вже раніше розглянуті

нами у даній роботі.

Ще однією особливою категорією державних службовців, правовий

статус яких передбачає особливий порядок притягнення до

відповідальності, є прокурори. Відзначимо, що до недавніх пір у даній

сфері був чинним Дисциплінарний статут прокуратури [335], який

припинив свою дію в 2015 році. Із того моменту притягнення прокурорів

до дисциплінарної відповідальності відбувається згідно із нормами розділу

VI Закону України «Про прокуратуру»  від 14.10.2014 № 1697-VII [336].

Також важливу роль у цьому контексті відіграє Кодекс професійної етики

та поведінки працівників прокуратури [337].

Щодо проблем притягнення до юридичної відповідальності

прокурорів, Х.І. Кухарчук, серед іншого, виділяє прогалини, які

потребують вирішення за допомогою таких заходів:

1) проведення максимально чіткого визначення підстав

дисциплінарної відповідальності;

2) визначення кола обов’язків, за невиконання яких настає

дисциплінарна відповідальність;
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3) приведення положень про дисциплінарну відповідальність

службовців прокуратури у відповідність до європейських чи світових

аналогів [338 , с. 19]. Аналіз чинного законодавства свідчить про те, що

зазначення даних проблем у цілому є безпідставним. По-перше, стаття 43

Закону України «Про прокуратуру»  від 14.10.2014 № 1697-VII [336]

встановлює виключний перелік підстав настання дисциплінарної

відповідальності прокурора. По-друге, однією із підстав є «невиконання чи

неналежне виконання службових обов’язків». Службові обов’язки

прокурора встановлені у статті 19 цього ж нормативно-правового акта.

Отже, про розмитість кола обов’язків мова не йде – прокурора може бути

притягнуто до дисциплінарної відповідальності за порушення будь-якого із

зазначених обов’язків. По-третє, при розробці чинного законодавства про

прокуратуру вітчизняний законодавець використовував позитивний досвід

зарубіжних держав. А отже, третя проблема, виділена даним автором,

також не є актуальною.

В.О. Світовий [339, с. 167] звертає увагу на проблему

співвідношення норм Закону України «Про прокуратуру»  від 14.10.2014

№ 1697-VII [336] та Дисциплінарного статуту прокуратури [335]. Сутність

цієї проблеми полягала у тому, що прийнятий закон дублював норми

Статуту у частині притягнення прокурорських службовців до

дисциплінарної відповідальності. Проте, як нами встановлено, дана

проблема була вирішена самим законодавцем шляхом втрати чинності

зазначеним Статутом.

Г.С. Іванова, досліджуючи питання застосування дисциплінарної

відповідальності до працівників прокуратури, відзначила у цілому

позитивний характер змін до законодавства [340, с. 125]. Тобто, як можна

переконатись із позицій різних науковців, розвиток законодавства про

прокуратуру позитивним чином вплинув на вирішення проблем

притягнення до юридичної відповідальності службовців органів
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прокуратури. Тому на сьогодні єдиним напрямом покращення даного

інституту, на який вказують одразу декілька авторів, є прийняття Закону

України «Про Дисциплінарний статут прокуратури України» [341, с. 23;

342, с. 80]. Необхідність прийняття такого нормативно-правового акта

підкріплюється тими ж аргументами, наведеними нами раніше стосовно

Дисциплінарного статуту державного службовця. По-перше, специфіка

діяльності органів прокуратури і, відповідно, компетенції прокурорів не

збігаються з функціями інших органів, по-друге, рівень державної

відповідальності прокурорів за неухильне додержання законів у своїй

діяльності є підвищеним, по-третє, існують ризики, пов’язані із

вирішенням складних і конфліктних ситуацій.

Тому дану проблему пропонуємо вирішити шляхом прийняття

Закону України «Про Дисциплінарний статут прокуратури України» на

основі досвіду зарубіжних держав (наприклад, як нами раніше вказувалось

в даній роботі, корисним є досвід Федеративної Республіки Німеччина),

Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [336].

Доцільним є аналіз Дисциплінарних статутів органів внутрішніх справ

України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV [322] Збройних Сил України

від 24.03.1999 № 551-XIV [312], прийнятих саме як закони. Тому структура

даного нормативно-правового акта повинна бути близькою до зазначених,

а також до запропонованого нами у даній роботі Дисциплінарного статуту

державного службовця (суттєва деталізація підстав притягнення до

відповідальності, перелік дисциплінарних стягнень, а також встановлення

їх співвідношень із підставами тощо). При цьому відповідний розділ має

бути виключено із змісту Закону України «Про прокуратуру» від

14.10.2014 № 1697-VII [336] з метою подальшого уникнення законодавчих

колізій.

Таким чином, дослідження проблем притягнення до юридичної

відповідальності державних службовців засвідчило, що у цілому даний
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інститут характеризується не великою кількістю прогалин та проблемних

моментів. Дане питання нами розглядалось у розрізі загальних проблем, та

спеціальних проблем, характерних для особливих категорій державних

службовців. Нами встановлено, що нещодавні зміни до законодавства мали

досить позитивний ефект і суттєва частина недоліків була ліквідована.

Подальший розвиток законодавства у даній сфері ми пов’язуємо із

прийняттям спеціальних дисциплінарних статутів у різних сферах, які

значно детальніше врегулювали б проблеми притягнення державних

службовців до відповідальності. Також слушною є ідея стосовно створення

мережі спеціальних судів, до компетенції яких входитимуть провадження з

питань відповідальності державних службовців. Проте, враховуючи

сучасний соціально-економічний стан нашої держави, даний напрям ще не

на часі.

Висновки до Розділу 4

1. Проблему відсутності єдиного нормативно-правового акта,

покликаного врегулювати дисциплінарну відповідальність державного

службовця, пропонуємо вирішити шляхом прийняття Дисциплінарного

статуту державного службовця. Окрім власне тих норм, які на сьогодні

встановлені у розділі VIII чинного Закону України «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, важливо деталізувати підстави для

притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності –

перелік підстав, розкриття сутності кожної із них тощо; дисциплінарні

стягнення – види, суб’єкти, уповноважені накладати дисциплінарні

стягнення, порядок накладання дисциплінарних стягнень, обставини, що

пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність, строки

накладання дисциплінарних стягнень, виконання та зняття дисциплінарних

стягнень, правові наслідки накладання дисциплінарних стягнень,



300

співвідношення між підставами для притягнення державного службовця до

дисциплінарної відповідальності та видами дисциплінарних стягнень.

2. Наступна проблема полягає у тому, що серед переліку

дисциплінарних проступків містяться діяння, які за своєю правовою

природою не є дисциплінарними проступками. Так, дійсно, як нами

встановлено у даній роботі, сумнівно, що за своєю правовою природою є

дисциплінарними правопорушеннями неповідомлення керівнику

державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між

державним службовцем та близькими особами; подання під час вступу на

державну службу недостовірної інформації про обставини, що

перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання

необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час

проходження служби; невиконання вимог щодо політичної

неупередженості державного службовця. Вирішення даної проблеми

можливе шляхом виключення зазначених підстав із змісту статті 65 Закону

України «Про державну службу». Разом із тим, пропонуємо доповнити

частину 1 даної статті пунктом «16. Інші проступки, передбачені нормами

чинного законодавства». Це дозволить водночас вирішити ще одну

виділену нами проблему – вичерпний перелік дисциплінарних проступків,

закріплений у Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015

№ 889-VIII, що недоцільно із огляду на різноманіття нормативно-правових

актів, які врегульовують дисциплінарну відповідальність державних

службовців.

3. Неузгодженість Закону України «Про службу в органах місцевого

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III та Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII полягає у тому, що відповідні

розділи, присвячені відповідальності, мають різний зміст. Вирішення даної

проблеми є можливим шляхом:
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1) дублюванням норм Закону України «Про державну службу» у

змісті Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

– такий варіант вважаємо не зовсім доцільним, адже з часом у процесі

внесення змін до даних законодавчих актів можуть виникнути правові

колізії;

2) виключення зі змісту Закону України «Про службу в органах

місцевого самоврядування» розділу VI «Відповідальність за порушення

законодавства про службу в органах місцевого самоврядування» та

встановлення бланкетної норми, яка міститиме посилання на розділ VIII

Закону України «Про державну службу»:

«Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про

службу в органах місцевого самоврядування.

Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах

місцевого самоврядування, притягуються до відповідальності згідно із

Законом України «Про державну службу».

4. Вирішення проблеми недостатньої публічності процесів

накладення дисциплінарних стягнень є можливим шляхом регламентації у

нормах Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII

статті, присвяченої оприлюдненню інформації про притягнення

державного службовця до дисциплінарної відповідальності. Ми живемо в

епоху високого рівня розвитку інформаційних технологій, проте очевидно,

що інформація, яка підлягає оприлюдненню, має бути узгоджена із

нормами чинного законодавства і не завдавати жодної шкоди правам та

інтересам державних службовців як громадянам.

5. Варто доповнити розділ VIII Закону України «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII статтею «Оприлюднення інформації

про притягнення державного службовця до відповідальності» наступного

змісту:
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«Оприлюднення інформації про притягнення державного службовця

до відповідальності.

1. Інформація про притягнення державного службовця до

відповідальності оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного

органу, в якому проводиться конкурс, та центрального органу виконавчої

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері

державної служби, відповідно до цього Закону.

2. Суб’єкт призначення або керівник державної служби забезпечує

оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної

служби, рішення про притягнення державного службовця до

відповідальності в електронній формі не пізніше наступного робочого дня

з дня підписання оформлення відповідного акта суб’єктом призначення.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування

та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює

перевірку рішення про притягнення державного службовця до

відповідальності на відповідність вимогам законодавства з питань

державної служби і в разі відсутності зауважень узагальнює подану

інформацію та не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження

розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.

4. В оприлюдненій інформації про притягнення державного

службовця до відповідальності зазначаються: 1) найменування і

місцезнаходження державного органу; 2) назва посади; 3) посадові

обов’язки; 4) сутність проступку; 5) вид стягнення».

6. Проблема відсутності спеціальних судових установ, що

здійснюють притягнення до юридичної відповідальності державних

службовців, не може бути вирішена негайно із огляду на сучасний стан

України, проте у перспективі зазначена новела могла б суттєво вплинути

на ефективність юридичної відповідальності державних службовців. Як
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варіант, на сьогодні цілком можливо створити палату з розгляду справ про

державну службу у складі Касаційного адміністративного суду. Але у

такому разі справи про притягнення державних службовців до

відповідальності зможуть розглядатись спеціалізованими установами лише

у третій інстанції. У даному контексті більш доцільним є створення з

часом дисциплінарних судів першої інстанції, дисциплінарних судів другої

інстанції та Дисциплінарного суду України як суду касаційної інстанції.
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РОЗДІЛ 5

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

5.1 Тенденції подальшого розвитку правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців

Як нами відзначено, тенденції подальшого розвитку правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців є

недостатньо дослідженими у вітчизняній науці із огляду на такі обставини:

1) втрату актуальності низки праць через прийняття нового Закону

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]; 2)

перебування в полі зору науковців більш загальних питань, пов’язаних із

тенденціями розвитку правового регулювання державної служби у цілому.

Саме тому даному питанню юридична наука приділяє недостатню увагу.

До науковців, які досліджували більш загальні питання, пов’язані з

тенденціями розвитку правового регулювання державної служби,

віднесемо таких вчених, як В.Б. Авер’янов, В.Д. Бакуменко,

Н.О. Бондарчук, Л.М. Гогіна, М.А. Дідиченко, Г.М. Дрок, С.Д. Дубенко,

Б.Є. Желік, К.С. Зазерін, Ю.В. Ковбасюк, В.М. Князєв,

В.Я. Малиновський, Т.В. Мотренко, Р.А. Науменко, Н.Р. Нижник,

О.Ю. Оболенський, В.М. Олуйко, С.П. Пасіка, Л.А. Пашко, Т.А. Соколова,

В.М. Сороко, Ю.П. Сурмін, О.Ю. Шапран, О.І. Шкуропацький, Л.Г. Штик

та ін. Але недослідженість даного питання обумовлює необхідність

відповідного аналізу тенденцій подальшого розвитку правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців.

За останнє десятиліття у рамках реформ державної служби було

схвалено низку стратегій та програм, які у тій чи іншій мірі декларували

тенденції подальшого розвитку правового регулювання державних
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службовців. Значна їх кількість втратили актуальність чи були виконані,

проте положення цих документів дозволяють виділити окремі тенденції

подальшого розвитку правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців.

Першим із них виділимо Указ Президента України «Про Концепцію

адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів

Європейського Союзу» від 05 березня 2004 року № 278 [343]. У пункті 2

даної Концепції встановлено, що удосконалення правових засад

функціонування державної служби потребує, серед іншого, більш чіткого

законодавчого визначення основ державної служби, її місця в системі

державного управління, кола осіб, які належать до державних службовців,

критеріїв віднесення їх до відповідних категорій посад та механізмів

прирівняння певних посад, виходячи із змісту роботи, її впливу на

прийняття кінцевого рішення, а також рівня посадової відповідальності

[343]. Тобто посилення відповідальності державних службовців

розглядається одразу у декількох контекстах: 1) як стратегічний (один із

найважливіших) напрям удосконалення законодавства про державну

службу; 2) як один із стандартів Європейського Союзу, що потребує

втілення у вітчизняній правовій системі. У цій же Концепції зазначено, що

основою для встановлення порядку надання державних послуг має стати

нормативне визначення поняття «державні послуги». У межах компетенції

кожного органу державної влади варто визначити обсяг державних послуг,

порядок надання та критерії оцінки їх якості, передбачивши

запровадження відповідальності за порушення порядку надання таких

послуг [343]. З огляду на це. потребує вдосконалення нормативне

регулювання вимог професійної етики державних службовців, підстав та

процедури притягнення до відповідальності за її порушення. Із цього

можна зробити висновок, що станом на 2004 рік тенденціями подальшого
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розвитку правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців були:

1) тенденція до посилення відповідальності державних службовців;

2) тенденція до нормативного регулювання вимог професійної етики

державних службовців, що передбачає розвиток підстав та процедури

притягнення до відповідальності за її порушення.

У досліджуваному контексті звернемось і до Закону України «Про

державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII [159]. У ньому питанню

відповідальності державних службовців присвячувалась лише одна стаття,

у якій йшлось про те, що особи, винні у порушенні законодавства про

державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну

відповідальність згідно із чинним законодавством. Тобто дисциплінарний

та матеріальний види відповідальності, притаманні інституту державної

служби сьогодні, на той момент ще не існували взагалі у правовому

просторі. Те ж саме можна сказати і про підстави та процедуру

притягнення державних службовців до відповідальності, оскільки дані

категорії отримали свою регламентацію лише у останній редакції Закону

України «Про державну службу. Тому можемо зробити висновок, що

тенденції до посилення відповідальності державних службовців та

нормативного регулювання вимог професійної етики державних

службовців були реалізованими у наступних редакціях Закону України

«Про державну службу» та не є актуальними на сьогодні.

Указ Президента України «Про Концепцію розвитку законодавства

про державну службу в Україні» від 20 лютого 2006 року № 140 [344]

містив положення, згідно з яким до основних засад вдосконалення

правового регулювання державної служби було віднесено: патріотичність,

самовіддане служіння Українському народові, політичну нейтральність

державних службовців, чітке розмежування політичних та

адміністративних посад, повноважень і відповідальності осіб, які їх
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займають. Також однією із першочергових задач подальшого розвитку

законодавства про державну службу було встановлено визначення видів

дисциплінарних порушень та дисциплінарних стягнень, порядку і

процедури розслідування дисциплінарного порушення, фіксації факту його

вчинення, прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення,

а також оскарження такого рішення, захисту прав державного службовця,

посилення відповідальності державних службовців за порушення вимог

щодо декларування доходів та зобов’язань фінансового, майнового

характеру, в тому числі за кордоном, своїх та членів своєї сім’ї,

запровадження декларування такими особами їх витрат. Отже, із змісту

даного програмного документа можна виокремити наступні тенденції,

пов’язані із відповідальністю державних службовців:

1) тенденція до посилення відповідальності державних службовців

визначена як одна із основних засад вдосконалення правового

регулювання державної служби;

2) тенденція до визначення видів дисциплінарних порушень та

дисциплінарних стягнень, порядку і процедури розслідування

дисциплінарного порушення, фіксації факту його вчинення, прийняття

рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також оскарження

такого рішення, захисту прав державного службовця;

3) тенденція до посилення відповідальності державних службовців за

порушення вимог щодо декларування доходів та зобов’язань фінансового,

майнового характеру.

Щодо першої тенденції, як нами встановлено, то вона була

актуальною на той момент, адже відповідальність державних службовців

визначалась як сукупність цивільної, кримінальної та адміністративної

відповідальності. Тенденція до визначення видів дисциплінарних

порушень та дисциплінарних стягнень була реалізована в Законі України

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], власне як і
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тенденція до посилення відповідальності державних службовців за

порушення вимог щодо декларування доходів та зобов’язань фінансового,

майнового характеру. Тобто із виділених зі змісту даної Концепції

тенденцій жодна не є актуальною на сьогодні. Тому що вони були

реалізовані в нормах чинного законодавства.

У 2012 році було прийнято Стратегію державної кадрової політики

на 2012-2020 роки [345], яка реалізовується і на сьогоднішній день. Пункт

3.4 даного документа присвячений цілям реалізації Стратегії за напрямом

державного регулювання професійної діяльності. Зокрема законодавець

звернув увагу на напрями перегляду кваліфікаційних характеристик у

частині визначення знань, умінь, навичок, ціннісних характеристик і

особистих якостей працівників, необхідних для виконання завдань на

відповідній посаді, супровід кар’єрного росту працівників для

забезпечення постійного вивчення рівня їх особистого розвитку з метою

підготовки пропозицій щодо можливості професійного зростання та

додаткового навчання, удосконалення механізму конкурсного відбору на

зайняття посад, призначення на які відповідно до законодавства

здійснюється на конкурсній основі, створення єдиної системи оцінювання

та стимулювання роботи державних службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування тощо. Проте питанню відповідальності

державних службовців у даному акті не було присвячено уваги взагалі.

При цьому на момент прийняття Стратегії відповідальність державних

службовців все ще являла собою комплекс адміністративних, цивільних та

кримінальних норм.

У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятій

11.12.2014 [346], визначено наступні цілі діяльності вищого органу у

системі органів виконавчої влади України в сфері вдосконалення

проходження державної служби в Україні: скорочення кількості

державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної
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плати (2015-2016 роки); оновлення державних кадрів, у тому числі

конкурсний відбір на новій основі (починаючи з 2015 року);

запровадження персональної відповідальності державних службовців

(починаючи з 2015 року); запровадження надання електронних

безконтактних послуг (2015-2016 роки), відмова від паперового

документообігу (2015-2016 роки); розроблення та сприяння прийняттю

закону про відкриті дані (2015 рік). Приведене також свідчить про

незначну увагу до вирішення питання відповідальності державних

службовців, яка стосувалася лише запровадження персональної

відповідальності державних службовців. Персональна відповідальність

полягає у тому, що саме державний службовець повинен нести

відповідальність за свої службові дії особисто і така опція на сьогодні

присутня у вітчизняному законодавстві. Основним напрямком здійснення

вдосконалень згідно з даною Програмою визначено розробку та сприяння

прийняттю чинного на сьогодні Закону України «Про державну службу»

[159], яким і було регламентовано реалізацію зазначених змін. Тобто

основною тенденцією Програми Кабінету Міністрів України на 2015 рік,

яка. у тому числі. мала вплив на інститут відповідальності державних

службовців, було прийняття нового Закону України «Про державну

службу». Дана тенденція була успішно реалізована, завдяки чому виник

інститут відповідальності державних службовців у тому вигляді, у якому

він існує і на сьогодні.

Звернемо увагу на те, що аналіз чинної Програми діяльності

Кабінету Міністрів України від 19.04.2016 [347] засвідчив відчутність

завдань, пов’язаних із відповідальністю державних службовців. Із цього

можна зробити наступні висновки: по-перше, реалізація попередніх цілей у

встановлені строки визнана успішною (до таких цілей віднесемо як

прийняття нового Закону України «Про державну службу», так і раніше

проаналізовані нами тенденції на кшталт тенденції до визначення видів
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дисциплінарних порушень та дисциплінарних стягнень); по-друге,

законодавець вбачає сучасний стан правового регулювання

відповідальності державних службовців належним та таким, який

відповідає міжнародним стандартам та нормам; по-третє, на сьогодні

можливість розвитку правового регулювання відповідальності державних

службовців не є пріоритетною у зв’язку з нещодавно проведеною

реформою державної служби.

Наступним програмним документом, важливим для розвитку

державної служби, стало прийняття Стратегії сталого розвитку «Україна –

2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року

№ 5/20151 [348]. У Стратегії реалізацію реформи державного управління

визначено як одну з першочергових реформ, у ній встановлено і її мету –

створення професійного інституту державної служби та забезпечення його

ефективності. Реформа державної служби також включена до

найважливіших напрямків. Серед першочергових пріоритетів реалізації

Стратегії виділено проведення реформи державної служби та оптимізацію

системи державних органів, а до запланованих заходів віднесено:

декларування майнового стану публічних службовців; запобігання та

врегулювання конфліктів інтересів; перевірка доброчесності службовців та

моніторинг їхнього способу життя; здійснення контролю за доброчесною

поведінкою службовців; створення ефективної, прозорої, відкритої та

гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх

інформаційно-комунікативних технологій; оновлення кадрового складу

державних службовців. Звернемо увагу на те, що. з одного боку, зміна

підходів до розуміння сутності відповідальності державних службовців не

визначена як першочергова, з іншого боку, усі пріоритети, пов’язані із

державною службою, уже є втіленими внаслідок проведення реформи

державної служби. Тобто у будь-якому випадку усі положення Стратегії
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сталого розвитку «Україна – 2020», пов’язані із реформою державної

служби, на сьогодні виконані.

Дещо згодом було прийнято Стратегію реформування державної

служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період

до 2017 року та затверджено план заходів щодо її реалізації [349]. В

Стратегії серед проблем, які потребують розв’язання, було визначено

чіткий і прозорий механізм відповідальності державних службовців та

посадових осіб місцевого самоврядування, які призначаються сільським,

селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної

ради на конкурсній основі, за порушення вимог законодавства,

невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків, формування

ефективної системи управління людськими ресурсами на державній службі

та службі в органах місцевого самоврядування, що базуватиметься на

врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей державних

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення

ефективності професійного навчання державних службовців та посадових

осіб місцевого самоврядування шляхом оптимізації системи підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації, запровадження індивідуальних

програм розвитку персоналу та планування кар’єри, встановлення прозорої

моделі оплати праці та уніфікація порядку встановлення розмірів

посадових окладів відповідно до юрисдикції державного органу та органу

місцевого самоврядування. Разом із тим, питанню відповідальності

державних службовців було також присвячено увагу, адже у даній

Стратегії визначено як проблему, яка потребує розв’язання, встановлення

чіткого і прозорого механізму відповідальності державних службовців та

посадових осіб місцевого самоврядування, які призначаються сільським,

селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної

ради на конкурсній основі, за порушення вимог законодавства,

невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків. Звернемо увагу на
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те, що усі тенденції, які визначались до прийняття Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], мали доволі загальний

характер, і їх сутність зводилась до того, що механізм відповідальності

державних службовців є необхідним, а на державу та законодавця

покладався обов’язок забезпечення його прозорості. Тобто мова йшла не

про тенденції удосконалення правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців, а про тенденцію встановлення

такої відповідальності.

Ще одним стратегічним документом, на який варто звернути увагу, є

Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента

України від 06 травня 2015 року № 287/20152 [350], у якій

«депрофесіоналізацію та деградацію державної служби» визначено однією

з актуальних загроз національній безпеці України. У свою чергу,

«реформування інституту державної служби, формування

висококваліфікованого, патріотичного, політично нейтрального корпусу

державних службовців» визначено одним з основних напрямів державної

політики національної безпеки України. Таким чином, тенденції

подальшого розвитку правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців варто умовно розподілити на дві групи: тенденції,

розроблені до прийняття чинного Закону України «Про державну службу»,

та тенденції, актуальні на сьогодні. До першої належить група тенденцій,

які обумовлені депрофесіоналізацією та деградацією державної служби та

які полягають передусім у необхідності розробки та встановлення

відповідних механізмів. Дані тенденції були реалізовані у змісті Закону

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], який

визначив принципи державної служби, враховуючи основні напрями

удосконалення проходження державної служби, щодо створення правових

передумов для підвищення престижності державної служби, врегулювання

статусу державного службовця, запровадження прозорого механізму
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притягнення державних службовців до відповідальності відповідно до

європейських принципів та стандартів. У свою чергу, тенденції, які є

актуальними на сьогодні, фактично потребують свого визначення.

Так, Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015

№ 889-VIII [159] було запроваджено персональну відповідальність

державних службовців. Розділ VIII Закону визначає дисциплінарну та

матеріальну відповідальність державних службовців, а саме: шляхи

забезпечення службової дисципліни; обов’язки державного службовця

щодо додержання службової дисципліни; засади дисциплінарної

відповідальності (визначає поняття дисциплінарної відповідальності;

підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної

відповідальності; види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх

застосування; обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну

відповідальність; суб’єктів, уповноважених ініціювати дисциплінарні

провадження та застосовувати дисциплінарні стягнення; передбачає

створення дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ та

визначає її повноваження; передбачає проведення службового

розслідування з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості

дисциплінарного проступку; визначає підстави для відсторонення

державного службовця від виконання посадових обов’язків; порядок

формування дисциплінарної справи; встановлює гарантії прав державних

службовців під час застосування дисциплінарного стягнення тощо).

Зазначений розділ визначає і правові засади притягнення державного

службовця до матеріальної відповідальності. Саме у такий спосіб було

втілено усі тенденції, які виділялись законодавцем та науковцями

протягом усього періоду незалежності України.

Єдиним програмним документом, прийнятим після набуття чинності

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], є

розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування
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державного управління України» від 24.06.2016 № 474-р [351], яким

закріплено Стратегію реформування державного управління України на

2016-2020 роки. Аналіз її змісту дозволяє зробити висновок, що основні

проблеми державної служби в Україні на сьогодні пов’язані з

недотриманням принципів прийняття на державну службу на основі

здобутків, політичної нейтральності, відкритості та прозорості в роботі

державних службовців, що супроводжується слабкою дисципліною,

відповідальністю та незбалансованими процедурами. До прийняття нового

Закону України «Про державну службу» не було визначено єдиних

стандартів вступу на державну службу, в тому числі процедури

призначення на посади та просування по службі. Більшість центральних

органів виконавчої влади не застосовували сучасні інструменти управління

людськими ресурсами та навчання, а незбалансована система оплати праці

призвела до нерівності у системі державного управління. Наслідком цього

є висока плинність кадрів на державній службі та суб’єктивність у

просуванні по службі. А це дає підстави зробити висновок, що на сьогодні

удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців не розглядається законодавцем як першочергове.

При цьому напрямки, за якими відбуватиметься удосконалення інституту

державної служби, є сформульованими (оптимізація чисельності

працівників у системі органів державного управління; реформа системи

професійного навчання державних службовців; посилення інституційної

спроможності Нацдержслужби тощо). Проте юридична відповідальність

державних службовців наразі не розглядається як інститут, який потребує

негайного удосконалення. У той же час, у науковій та періодичній

літературі звертається увага на те, що реформа державної служби на

сьогодні все ще не досягла своїх цілей, а проблеми, як нами було раніше

встановлено у даній роботі, все ще залишаються актуальними.
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Відштовхуючись від проаналізованих нормативно-правових актів

стратегічного планування розвитку законодавства про державну службу,

виділимо наступні тенденції подальшого розвитку правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців, які найчастіше

формулювались у них законодавцем:

1) посилення відповідальності державних службовців у різних

сферах (зокрема за порушення вимог щодо декларування доходів та

зобов’язань фінансового, майнового характеру). Така тенденція у цілому

може бути актуальною на будь-якому етапі розвитку вітчизняного

інституту державної служби;

2) запровадження персональної відповідальності державних

службовців. Дана тенденція була реалізована шляхом прийняття Закону

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159];

3) впровадження чітких і прозорих механізмів притягнення

державних службовців до відповідальності. Зазначена тенденція є досить

неоднозначною, оскільки, з одного боку, є нормативно реалізованою, а з

іншого – виділяється окремими науковцями як проблемний момент.

Таким чином, аналіз вітчизняного законодавства засвідчив, що

тенденції розвитку правового регулювання відповідальності державних

службовців на сьогодні не є актуальними, оскільки нормативно реалізовані

під час проведення реформи державної служби. У такому випадку

корисним вважаємо звернення до наукової літератури, що дозволить

вирішити одразу два завдання дослідження: 1) встановити, чи мало

позитивні наслідки прийняття відповідних змін до законодавства на

відповідальність державних службовців; 2) визначити перелік тенденцій

подальшого розвитку правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців, актуальних і на сьогодні.

На науковому рівні серед актуальних на сьогодні робіт найбільш

поширеною є позиція, згідно з якою одним із напрямів удосконалення
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проходження державної служби в Україні є «запровадження персональної

відповідальності державних службовців». Такої точки зору дотримується

Ю.Ю. Кізілов [352, с. 32]. При цьому звернемо увагу на те, що дана

позиція була сформульована вже після прийняття Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]. Тобто на науковому

рівні подальший розвиток правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців вже розглядається як окрема

тенденція удосконалення законодавства про державну службу. Тому

пропонуємо розглядати тенденції подальшого розвитку правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців як

напрями вирішення існуючих проблем.

Як нами встановлено, в чинних стратегічних нормативно-правових

актах напрямки подальшого удосконалення правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців відсутні, а отже,

відповідні зміни не заплановані. Існування ж проблем у даній сфері нами

вже встановлено. Однією із тенденцій вбачаємо прийняття спеціального

нормативно-правового акта у сфері дисциплінарної відповідальності

державних службовців – Дисциплінарного статуту. На необхідність

прийняття такого законодавчого акта звертають увагу вітчизняні

дослідники [311, с. 93]; такі нормативно-правові акти чинні у

високорозвинених державах, зокрема Федеративній Республіці Німеччина;

вони діють у сферах, які відносяться до державної служби – на даний

момент є чинними Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ

України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV [322] та Дисциплінарний

статут Збройних Сил України від 24.03.1999 № 551-XIV [312]; у тих

сферах, де такі нормативно-правові акти відсутні чи втратили чинність,

йдуть дискусії про необхідність їх прийняття (наприклад, щодо прийняття

Дисциплінарного статуту прокуратури [335, с. 80; 353]). Тенденцією є

«напрям розвитку чого-небудь» [326, с. 1440]. Тобто це конкретний
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напрям розвитку правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців. Якщо науковці відзначають наявність певної

проблеми та пропонують шляхи її вирішення, це означає передбачення

можливості розвитку даного інституту саме в такому напрямі. Тому

зробимо висновок, що створення єдиного нормативно-правового акта,

покликаного врегулювати дисциплінарну відповідальність державного

службовця, Дисциплінарного статуту, варто виділити як першу тенденцію

подальшого розвитку правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців.

Багато науковців звертають увагу на необхідність розширення

переліку дисциплінарних стягнень. Дійсно, порівнюючи першу редакцію

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] та

чинну, можна зробити висновок, що за цей час перелік видів

дисциплінарних стягнень не змінився взагалі. Проте у наукових джерелах

постійно розглядається можливість розширення даного переліку. Найбільш

вдалою вважаємо позицію О.О. Губанова, який пропонує доповнити

систему заходів дисциплінарної відповідальності державних службовців

тими, що мають матеріальний характер (штраф, скорочення заробітної

плати) [315, с. 100]. Існування даної тенденції, на відміну від попередньо

проаналізованої, є більш спірним, адже на сьогодні відсутні будь-які

передумови для прогнозування таких змін. З іншої сторони, деякі науковці

вказують на таку необхідність [309, с. 123-124]. Більше того, зарубіжний

досвід свідчить про те, що чотирьох дисциплінарних стягнень на сьогодні

недостатньо. Тому зробимо висновок, що у разі внесення змін до чинного

законодавства про державну службу в контексті відповідальності

державних службовців такий напрям його розвитку є цілком доречним.

Наступний напрям, який доцільно виділити та реалізувати, – це

встановлення єдиної термінології у даній сфері. Дана тенденція є

характерною для усієї сфери державної служби у цілому, адже не перший
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рік точаться наукові дискусії щодо введення в науковий та законодавчий

обіг єдиного терміна «публічна служба», який об’єднає державну службу й

інші інститути. В даній роботі ми звернули увагу на те, що у сфері

юридичної відповідальності державних службовців дана проблема має

особливе вираження, адже Кримінальний кодекс України [182] не оперує

терміном «державний службовець», а сутність «службових осіб» є дещо

вужчою за сутність «державних службовців»; в свою чергу, в Кодексі

України про адміністративні правопорушення [150] законодавець оперує

терміном «посадова особа» у значенні «державний службовець», хоча

останній є значно ширшим поняттям. Враховуючи, що все більше і більше

дослідників наголошують на необхідності введення в обіг терміна

«публічна служба», та із урахуванням того, що деякі законодавчі акти вже

на сьогодні використовують таку термінологію, зробимо висновок про

існування передумов для виділення саме такої тенденції.

Наступною тенденцією, яку ми вважаємо за доцільне виділити, є

підвищення публічності юридичної відповідальності державних

службовців. А.П. Горзов та О.О. Долгий звертають увагу на існування

проблеми недостатнього висвітлення питання публічності процесів

накладення дисциплінарних стягнень, яка полягає у тому, що інформація

про накладення дисциплінарних стягнень на державних службовців

залишається поза загальною увагою [314, с. 52]. Як нами відзначалось під

час аналізу програмних нормативно-правових актів, прозорість є однією із

основних засад державної служби найвдаліших сучасних зразків. Тому

важливим є проникнення даного принципу в усі сфери державної служби,

у тому числі й притягнення державних службовців до відповідальності.

Варто зазначити, що чинний Закон України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] містить безліч прикладів реалізації даної

тенденції: 1) прозорість визначена як один із принципів державної служби;

2) засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби
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проводяться прозоро; 3) конкурси на зайняття вакантних посад державної

служби є відкритими та прозорими, що забезпечується зокрема керівником

державної служби; 4) прозорість також забезпечується в питанні

оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Тобто фактично даний принцип є характерним для усіх найважливіших

сфер управління державною службою, окрім власне притягнення

державних службовців до відповідальності. Тому варто зробити висновок,

що у контексті реалізації загальної тенденції до встановлення прозорості

державної служби, характерної для даного інституту, важливим є її

проникнення в усі підінститути державної служби, у тому числі й у

правове регулювання юридичної відповідальності державних службовців.

Таким чином, наше дослідження засвідчило, що тенденціями

подальшого розвитку правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців є наступні:

1) посилення відповідальності державних службовців у різних

сферах;

2) впровадження чітких і прозорих механізмів притягнення

державних службовців до відповідальності;

3) створення єдиного нормативно-правового акта, покликаного

врегулювати дисциплінарну відповідальність державного службовця;

4) заміна термінів «посадова особа», «службова особа», «державний

службовець» на «публічний службовець»;  відповідно, мова йтиме про

правове регулювання відповідальності публічних службовців.

Так, тенденція посилення відповідальності державних службовців у

різних сферах може реалізуватись водночас у декілька способів. Одним із

них, причому найбільш доцільним з нашої точки зору, є збільшення видів

стягнень, які можуть бути застосовані до державних службовців. У даній

роботі нами розглядалась можливість встановлення матеріальних санкцій

за порушення службової дисципліни. Проте цілком можливим є посилення
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санкцій і у сферах адміністративної та кримінальної відповідальності.

Також реалізація даної тенденції є можливою шляхом встановлення

невичерпного переліку підстав притягнення державних службовців до

дисциплінарної відповідальності. Як нами зазначалось раніше, чинний

перелік ще не досконалий, до нього віднесено низку не дисциплінарних

порушень, у той час як деякі види девіантної поведінки державного

службовця можуть не бути кваліфіковані як дисциплінарний проступок

взагалі. Тому для реалізації даної тенденції законодавець наділений

низкою можливостей стосовно внесення змін до законодавства. Серед

напрямів реалізації тенденції до посилення відповідальності державних

службовців у різних сферах виділимо наступні:

1) внесення змін до Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159], які полягають у розширенні видів

дисциплінарних стягнень та встановленні невичерпності переліку підстав

притягнення до дисциплінарної відповідальності;

2) посилення санкцій за правопорушення та злочини, вчинені

державними службовцями під час виконання службових обов’язків, у

Кримінальному кодексі України [182] та Кодексі України про

адміністративні правопорушення [150].

Наступною виділеною нами тенденцією є тенденція до

впровадження чітких і прозорих механізмів притягнення державних

службовців до відповідальності. Даний напрям вже був детально

розглянутий нами у даній роботі. Основна мета його реалізації –

законодавче встановлення процедури оприлюднення інформації про

притягнення державного службовця до відповідальності. Вважаємо

вірогідність реалізації даної тенденції дуже високою, адже на сьогодні

прозорість є одним із основних принципів державної служби, який

характерний для усіх її підінститутів. За таких умов застосування

прозорості в одних сферах та її незастосування в інших є недоцільним і
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неприпустимим. А отже, рано чи пізно законодавець зверне увагу на

вирішення даної проблеми. Напрям реалізації тенденції до впровадження

чітких і прозорих механізмів притягнення державних службовців до

відповідальності виділимо фактично лише один – внесення змін до Закону

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], які

полягають у регламентації порядку оприлюднення інформації про

притягнення державних службовців до будь-якого із видів

відповідальності. Таке оприлюднення має здійснюватись як на офіційному

веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс, так і на веб-

ресурсі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування

та реалізує державну політику у сфері державної служби, відповідно до

цього Закону.

Тенденція до створення єдиного нормативно-правового акта,

покликаного врегулювати дисциплінарну відповідальність державного

службовця, – Дисциплінарного статуту – була детально проаналізована

нами у даній роботі. Відзначимо лише, що її реалізація на практиці

можлива одразу декількома способами. Одним із пріоритетних, та таких,

що найчастіше розглядається у наукових джерелах, є прийняття

Дисциплінарного кодексу (статуту) державних службовців. Проте такий

спосіб залишить невирішеними низку проблемних питань:

1) питання кримінальної та адміністративної відповідальності;

2) у деяких сферах, що належать до державної служби, такі

дисциплінарні статути уже функціонують (органи внутрішніх справ,

військова служба) або ведуться дискусії щодо необхідності їх прийняття

(прокуратура);

3) прийняття ще одного нормативно-правового акта може призвести

до виникнення величезної кількості правових колізій. За таких умов більш

логічним могло би бути прийняття Закону України «Про юридичну
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відповідальність державних службовців». Проте і в цьому випадку також

існує небезпека виникнення великої кількості правових колізій.

Тому зробимо висновок, що прийняття такого нормативно-правового

акта, з одного боку, дозволить вирішити низку проблем, на які, в тому

числі, ми раніше вказували у даній роботі, а з іншого – спричинити появу

значної кількості нових. У будь-якому разі ймовірність реалізації даної

тенденції є високою, а в законодавця існує вибір з приводу того, який шлях

її втілення обрати. Отже, виділимо наступні напрями реалізації тенденції

до створення єдиного нормативно-правового акта, покликаного

врегулювати дисциплінарну відповідальність державного службовця:

1) прийняття Дисциплінарного кодексу (статуту) державних

службовців;

2) прийняття Закону України «Про юридичну відповідальність

державних службовців».

Тенденція до заміни термінів «посадова особа», «службова особа»,

«державний службовець» на термін «публічний службовець» також була

детально розглянута нами у даній роботі. Її реалізація полягає у внесенні

комплексних змін до низки актів вітчизняного законодавства, а також

прийнятті Закону України «Про публічну службу». Важливість реалізації

даної тенденції полягає в необхідності імплементації у вітчизняне

законодавство європейських стандартів та термінології. В європейському

правому просторі термін «державна служба» був давно замінений на більш

ширше та сучасніше поняття «публічна служба» (наприклад, у таких

країнах, як Федеративна Республіка Німеччина та Іспанія). Поняття

державної служби сформульоване у Законі України «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], згідно з частиною 1 статті 1 якого

державною службою є публічна, професійна, політично неупереджена

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави. В пункті

15 частини 1 статті 1 Кодексу адміністративного судочинства публічна
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служба визначається як діяльність на державних політичних посадах,

професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна

(невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба,

служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого

самоврядування [354]. Тобто основною відмінністю між державною та

публічною службою є перелік посад, які вони включають. Також

відмінність полягає у сервісному характері публічної служби. Тому,

враховуючи наявність суттєвих проблем у відмінності термінології у

законодавстві про державну службу, а також кримінальному й

адміністративному законодавствах, цілком логічною є реалізація

зазначеної тенденції.

Таким чином, визначимо наступні напрями реалізації тенденції до

заміни термінів «посадова особа», «службова особа», «державний

службовець» на термін «публічний службовець»:

1) заміна у науковому обігу терміна «державна служба» на «публічна

служба» і. відповідно. «державний службовець» на «публічний

службовець»;

2) прийняття Закону України «Про публічну службу»;

3) внесення змін до інших актів законодавства, передусім. до

Кримінального кодексу України [182] та Кодексу України про

адміністративні правопорушення [150], із метою приведення їх у

відповідність до єдиної термінології.

Підводячи підсумок дослідження тенденцій подальшого розвитку

правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців, зазначимо, що еволюція даного інституту на сьогодні не є

пріоритетною для вітчизняного законодавця. Аналіз чинного

законодавства засвідчив, що усі виділені законодавцем пріоритетні

напрями розвитку правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців вже на сьогодні реалізовані. Тобто даний інститут
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фактично існує у тій формі, у якій законодавець прагне його бачити

наступних декілька років. Звернення до наукової літератури вказує на

втрату актуальності більшості праць, присвячених подальшому розвитку

законодавства про державну службу.

Варто також зазначити, що відсутність планів у законодавця щодо

вдосконалення даного інституту не свідчить про відсутність проблем його

правового регулювання, на чому раніше наголошувалось нами у даній

роботі. Як результат, наявність проблем та недосконалостей спонукає до їх

вирішення. Саме тому нами було здійснено виділення таких тенденцій, які,

з одного боку, окреслюють вирішення виділених нами раніше проблем, а з

іншого – вже не один рік обговорюються вітчизняними науковцями, а

отже, дійсно розглядаються як можливі шляхи покращення

досліджуваного інституту. Аналіз напрямів реалізації кожної із них

засвідчив необхідність внесення комплексних змін до інституту державної

служби, а також різноманітних галузей права, у тому числі кримінального

та адміністративного. Тобто подальший розвиток правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців матиме комплексний

та масштабний характер.

5.2 Європейський досвідправового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців

У більшості країн світу модернізацію та реформування державної

служби було розпочато ще в другій половині минулого століття. Дані

процеси дозволили сформувати наразі досконалий професійний інститут

державної служби. Тому з метою подальшого реформування державної

служби й визначення ефективних складових її вдосконалення важливо

проаналізувати європейський та зарубіжний досвід правового

регулювання.
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Реформування та модернізація державної служби в розвинених

країнах Європи та світу стосується, передусім, змін у доборі персоналу,

умовах праці, оцінюванні діяльності, розвитку системи ефективності на

державній службі. В основі реформування перебуває демократизація

державної служби, спрямована на задоволення інтересів громадянина як

клієнта та споживача державних послуг. Ефективний державний

менеджмент є неможливим в умовах, коли сам державний службовець не

зацікавлений у власній ефективності та у правомірній поведінці. Тому не

остання роль приділяється питанням правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців. У результаті зазначених змін, які

були проведені у більш розвинених державах, значно підвищилась якість

державних послуг та суттєво скоротилась кількість державних службовців

в умовах забезпечення належної поведінки таких осіб. Як нами

встановлено у даній роботі, подальше реформування державної служби в

Україні потребує визначення стратегічних напрямів вдосконалення її

правового регулювання. У цьому контексті важливим є і позитивний

зарубіжний досвід.

Цілком очевидно, що існує зв’язок між юридичною відповідальністю

державних службовців та ефективністю державної служби, що обумовлює

залежність останньої від даного підінституту, адже кожен державний

службовець повинен розуміти наслідки своїх неправомірних дій.

Нещодавня реформа державної служби та прийняття нового Закону

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] якісно та

масштабно вирішили проблеми відповідальності державних службовців, а

отже. подальший розвиток даного інституту варто пов’язати, у тому числі,

і з вивченням та імплементацією європейського і зарубіжного досвіду

правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців. Одним із основних завдань вітчизняних науковців є аналіз

досвіду державної служби інших країн та визначення можливих напрямків
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його реалізації у вітчизняному законодавстві. Актуальність дослідження

даного питання полягає, передусім, у тому, що за часів незалежності

України інститут відповідальності державних службовців був об’єктом

численних наукових дискусій та змін до законодавства. І при цьому, як

засвідчує дана робота, далеко не всі проблеми знайшли своє вирішення.

Подальший розвиток вітчизняного законодавства пов’язується із

європейською інтеграцією України, а отже, розвиток правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців є

неможливим без використання досвіду інших держав.Європейський досвід правового регулювання державної служби

постійно перебуває у полі зору вітчизняних науковців. Серед дослідників

даного питання відзначимо таких, як В.Б. Авер’янов, В.Д. Бакуменко, І.А.

Березовська, Ю.П. Битяк, Н.О. Богданова, Н.Ю. Голобор, Н.Т. Гончарук,

І.А. Грицяк, Х.М. Дейнега, С.В. Загороднюк, Л.С. Єрмоленко-Князєва,

Ю.Ю. Кізілов, А.В. Кірмач, М.М. Клемпарський, Ю.В. Ковбасюк, Л.М.

Корнута, Л.В. Курносенко, О.М. Лисенко, О.Ф. Мельников, А.М.

Михненко, Д.В. Неліпа, О.Ю. Оболенський, Л.Л. Прокопенко, С.М.

Серьогін, Н.М. Скороход, Т.А. Соколова, Г.Д. Стратієнко, О.Г.

Стрельченко, В.П. Тимощук, А.Л. Федорова, М.І. Цуркан, А.М. Школик та

ін. Проте зазначені науковці переважно звертали увагу на зарубіжний

досвід функціонування державної служби у цілому, а європейський та

зарубіжний досвід правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців залишається малодослідженим питанням і на

сьогодні.

У праці Ю.Ю. Кізілова зазначається, що до основних принципів, які

є спільними для всіх країн-членів ЄС і визначають стандарти державного

управління та проходження державної служби в країнах ЄС, відносяться:

1) надійність та прогнозованість;

2) відкритість та прозорість;
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3) відповідальність;

4) результативність та ефективність [355, с. 139]. Відповідальність у

даному контексті є різноаспектним явищем. Вона полягає як у

відповідальності держави перед громадянами за діяльність осіб, які при

реалізації своєї службової компетенції вчиняють дії від імені держави, так

власне і у відповідальності самих державних службовців за вчинення

проступків у процесі своєї службової діяльності. Окреме виділення такого

стандарту є свідченням того, що у національних законодавствах

європейських держав питання відповідальності врегульовується належним

чином, що обумовлює доцільність здійснення відповідного аналізу.

Дослідження європейського досвіду правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців варто розпочати із

зазначення того, що на сьогодні Україна ратифікувала найважливіші

нормативно-правові акти у сфері протидії корупції: Конвенцію Ради

Європи від 27 січня 1999 року про кримінальну відповідальність за

корупцію [356]; Конвенцію ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 року

[357] тощо. І хоча в Конвенціях для позначення суб’єкта корупції

використовується поняття «державна посадова особа» (стаття 1 Конвенції

про кримінальну відповідальність та стаття 2 Конвенції ООН проти

корупції), все ж можна зробити висновок, що даний термін

використовується у значенні поняття «державний службовець». При цьому

поняття «державна посадова особа» є ширшим за поняття «посадова

особа», яким, зокрема, оперує вітчизняний законодавець у Кримінальному

кодексі України [182]. Ратифікація даних нормативно-правових актів

свідчить про імплементацію європейських стандартів правового

регулювання притягнення державних службовців до юридичної

відповідальності, а отже, і про доцільність звернення до аналізу досвіду

окремих держав.
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Першочерговим є звернення до досвіду Федеративної Республіки

Німеччина. Вибір саме даної держави для аналізу можна обумовити

наступними особливостями: 1) досвід цієї держави найбільш широко

представлений у працях вітчизняних науковців [358; 359; 315; 360];

2) Федеративна Республіка Німеччина має давні традиції побудови

інституту державної (публічної) служби; 3) німецьке законодавство про

публічну службу є одним із найвдаліших зразків серед європейських

держав.

У Німеччині професійна державна служба з’явилася однією з

перших у Європі і вже із перших днів свого існування вона будувалася на

основі принципів відданості службі, законності, єдності, професійності. У

ФРН на сьогодні відсутнє поняття «державна служба», оскільки вже після

Першої світової війни з’явився термін «публічна служба», який і наразі

залишається актуальним. Державна (публічна) служба в Німеччині

відрізняється високою ефективністю, престижем і пошаною серед

населення, у зв’язку з чим для адаптації державної служби до умов

сучасного світу, що змінюється, була вибрана тактика «великого якісного

стрибка за допомогою маленьких кроків». Серед таких «кроків» А.О.

Чаркіна відзначає децентралізацію державної служби, дивергенцію статусу

держслужбовців, переорієнтацію державної служби на «клієнтні»

відносини з громадянами [361, с. 98]. Ще однією особливістю є ретельна

увага законодавця до питань, пов’язаних із юридичною відповідальністю

державних службовців.

Так, перша особливість – порядок притягнення державних

службовців до дисциплінарної відповідальності – вже розглядалась нами

раніше у даній роботі. У Федеративній Республіці Німеччина він

регулюється Федеральним дисциплінарним статутом Федеративної

Республіки Німеччина від 09 липня 2001 року (Bundesdisziplinargesetz)

[328]. У даному контексті нами було запропоновано на підставі німецького
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досвіду прийняти в Україні подібний дисциплінарний статут, яким

врегульовувалася б відповідальність усіх державних службовців України.

В нашій державі вже діють дисциплінарні статути окремих органів

державної влади: Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ

України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV [322], Дисциплінарний статут

Збройних Сил України від 24.03.1999 № 551-XIV [312] тощо, а основні

засади притягнення державних службовців України до дисциплінарної

відповідальності встановлені в Законі України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159].

О.О. Губанов звертає увагу на те, що Федеральний дисциплінарний

статут Федеративної Республіки Німеччина від 09 липня 2001 року

(Bundesdisziplinargesetz) [328] відповідно до параграфу 1 поширюється як

на державних службовців, так і на відставних державних службовців у разі

виявлення дисциплінарних проступків, які були ними скоєні під час

колишньої зайнятості на державній службі [315, с. 98]. У Законі ж України

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] відсутні подібні

положення, а зазначений нормативно-правовий акт поширюється

виключно на осіб, які перебувають на державній службі

У параграфі 5 Федерального дисциплінарного статуту Федеративної

Республіки Німеччина від 09 липня 2001 року (Bundesdisziplinargesetz)

[328] визначено наступні види дисциплінарних стягнень: 1) догана; 2)

штраф; 3) скорочення заробітної плати; 4) зниження в посаді; 5) звільнення

з посади державної служби, а дисциплінарними заходами щодо державних

службовців, які вийшли на пенсію, є: 1) зменшення пенсії; 2) позбавлення

пенсії. Підкреслимо, що в Законі України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] встановлено значно менший перелік

дисциплінарних стягнень (зауваження, догана, попередження про неповну

службову відповідність, звільнення з посади державної служби).

Українське законодавство не містить матеріальних дисциплінарних
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стягнень, а також не поширюється на державних службовців, звільнених із

служби. Звернемо увагу на спеціальні стягнення у вигляді зменшення

пенсії та позбавлення пенсії. Вважаємо справедливим та цілком доцільним

запозичення такого досвіду у вітчизняні реалії, адже цілком звичними є

ситуації, за яких колишні корупціонери після виходу на пенсію

користуються максимальним рівнем соціального та пенсійного

забезпечення, в той час як санкції в Україні мають переважно моральний,

соціальний та організаційний характер.

Згідно з нормами Федерального дисциплінарного статуту

Федеративної Республіки Німеччина від 09 липня 2001 року

(Bundesdisziplinargesetz) [328] підставою притягнення державного

службовця до дисциплінарної відповідальності є скоєння ним службового

проступку, під яким розуміють порушення державним службовцем своїх

обов’язків. Кожне порушення обов’язків тягне за собою застосування

заходів дисциплінарної відповідальності [327, c. 52]. На відміну від

України, в німецькому законодавстві відсутній вичерпний перелік підстав

притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності. У

Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]

службовим проступком вважається будь-яке порушення обов’язків

державним службовцем, якщо воно не містить ознак адміністративного

правопорушення або злочину, а до підстав притягнення державного

службовця до дисциплінарної відповідальності відносяться, зокрема, такі:

1) порушення Присяги державного службовця;

2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;

3) вияв неповаги до держави, державних символів України,

Українського народу;

4) дії, що шкодять авторитету державної служби;
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5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів

органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників,

прийнятих у межах їхніх повноважень;

6) недотримання Правил внутрішнього службового розпорядку;

7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить

складу злочину або адміністративного правопорушення;

8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного

службовця;

9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або

в неправомірних особистих інтересах інших осіб;

10) подання під час вступу на державну службу недостовірної

інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на

державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі

обставини, що виникли під час проходження служби;

11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення

відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та

близькими особами у 15-денний строк із дня їх виникнення;

12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на

службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у

стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення,

що спричинило порушення цілісності державного або комунального

майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному

чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або

адміністративного правопорушення;

15) прийняття державним службовцем рішення, що суперечить

закону або висновкам щодо застосування відповідної норми права,

викладеним у постановах Верховного Суду, щодо якого судом винесено
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окрему ухвалу. У даній роботі нами раніше зверталась увага на існування

цієї проблеми та необхідність її вирішення. Тому вважаємо, що на підставі

досвіду Федеративної Республіки Німеччина доцільно виключити із змісту

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]

вичерпний перелік підстав притягнення державних службовців до

юридичної відповідальності.

Наступна особливість регулювання притягнення державних

службовців Федеративної Республіки Німеччина до відповідальності

виділяється І.П. Лопушанським, який, аналізуючи положення

Федерального дисциплінарного статуту Федеративної Республіки

Німеччина від 09 липня 2001 року (Bundesdisziplinargesetz) [328],

відзначає, що лише догана оголошується безпосереднім начальником, всі

ж інші заходи відповідальності застосовуються лише за рішеннями

спеціальних дисциплінарних судів у ході офіційного дисциплінарного

процесу [327, c. 53]. Тобто ще одна суттєва відмінність законодавства

України та Федеративної Республіки Німеччина полягає у наявності в

останній спеціальних суб’єктів призначення дисциплінарних стягнень –

спеціальних дисциплінарних судів. Отже, наступними відмінностями норм

німецького та українського законодавства є наступні: 1) в Україні

дисциплінарні стягнення накладаються виключно суб’єктом призначення

за участю дисциплінарної комісії; 2) у Федеративній Республіці Німеччина

суб’єктами призначення дисциплінарних стягнень є спеціальні

дисциплінарні суди та суб’єкти призначення, тобто керівники державної

служби.

Погодимось із О.О. Губановим [315, с. 100] в аспекті того, що,

враховуючи сучасний стан розвитку правової системи України, наша

держава наразі не готова до створення нових дисциплінарних судів у

зв’язку з відсутністю матеріальних, організаційних та інших ресурсів.

Саме тому розробниками Закону України «Про державну службу» від
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10.12.2015 № 889-VIII [159] були досить детально прописані положення

про дисциплінарні комісії з розгляду дисциплінарних справ, які фактично і

є спеціальним суб’єктом призначення дисциплінарних стягнень в Україні.

О.О. Губанов [315, с. 100] та І.П. Лопушанський [327, c. 53]

виділяють наступні особливості дисциплінарних судів Федеративної

Республіки Німеччина: 1) згідно з параграфами 45-46 Федерального

дисциплінарного статуту Федеративної Республіки Німеччина від 09 липня

2001 року (Bundesdisziplinargesetz) [328] дисциплінарні справи

розглядають суди адміністративної юрисдикції, для чого у їх структурі

формуються палати з дисциплінарних питань; 2) відповідно до параграфа

52 Федерального дисциплінарного статуту Федеративної Республіки

Німеччина від 09 липня 2001 року (Bundesdisziplinargesetz) [328]

дисциплінарне провадження розпочинається на підставі письмового

звернення, яке повинно містити інформацію про особисту і професійну

кар’єру посадових осіб, про попередні дисциплінарні провадження, про

факти, які демонструють порушення дисципліни, й інші факти і докази, які

мають відношення до вирішення справи; 3) у системі судів Федеративної

Республіки Німеччина функціонує Федеральний дисциплінарний суд, який

знаходиться у Франкфурті-на-Майні.

Отже, підводячи підсумок аналізу законодавства про державну

службу Федеративної Республіки Німеччина, варто зробити висновок, що

вітчизняне законодавство, незважаючи на нещодавнє оновлення, цілком

доцільно удосконалити із урахуванням досвіду даної держави. До

особливостей досвіду правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців Федеративної Республіки Німеччина варто віднести

наступні:

1) дисциплінарну відповідальність можуть нести як чинні державні

службовці, так і ті, що вже вийшли на пенсію, за вчинені проступки під час

своєї службової діяльності;
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2) у даній державі прийнято Федеральний дисциплінарний статут

Федеративної Республіки Німеччина від 09 липня 2001 року

(Bundesdisziplinargesetz) [328], який власне і врегульовує питання,

пов’язані із притягненням державних службовців до дисциплінарної

відповідальності;

3) перелік дисциплінарних стягнень є ширшим, аніж в Україні, він

включає заходи матеріального характеру, у тому числі й щодо пенсіонерів;

4) у Федеративній Республіці Німеччина на законодавчому рівні не

встановлено підстави притягнення державних службовців до

дисциплінарної відповідальності. Саме тому питання про міру покарання

належить до компетенції безпосереднього керівника і вищої інстанції,

якою є Дисциплінарний суд Федеративної Республіки Німеччина.

Таким чином, на підставі здійсненого дослідження виділимо

наступні напрями вдосконалення вітчизняного законодавства із

урахуванням досвіду Федеративної Республіки Німеччина:

1) прийняття спеціального нормативно-правового акта для

врегулювання питань, пов’язаних із притягненням державних службовців

до дисциплінарної відповідальності.

У даній роботі ми вже пропонували прийняти Дисциплінарний

статут державного службовця. Нами встановлено, що в такому

нормативно-правовому акті важливо деталізувати підстави для

притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності:

перелік підстав, розкриття сутності кожної із них тощо, дисциплінарні

стягнення: види, суб’єкти, уповноважені накладати дисциплінарні

стягнення, порядок накладання дисциплінарних стягнень, обставини, що

пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність, строки

накладання дисциплінарних стягнень, виконання та зняття дисциплінарних

стягнень, правові наслідки накладання дисциплінарних стягнень,

співвідношення між підставами для притягнення державного службовця до
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дисциплінарної відповідальності та видами дисциплінарних стягнень.

Якщо буде прийнято такий нормативно-правовий акт, то відповідні

розділи Законів України «Про службу в органах місцевого

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III [295] та «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] мають бути виключені з них, а

дисциплінарна відповідальність повинна врегульовуватись виключно

Статутом;

2) перелік дисциплінарних санкцій доцільного розширити із

використанням досвіду Федеративної Республіки Німеччина. Стягнення,

передбачені німецьким законодавством, вважаємо більш досконалими із

огляду на матеріальний характер деяких із них.

3) вважаємо доцільним використання досвіду щодо притягнення до

відповідальності колишніх державних службовців за правопорушення,

вчинені ними під час несення служби. Для реалізації даного напрямку

пропонується:

а) доповнити статтю 64 Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] пунктом 3 такого змісту: «Стаття 64.

Дисциплінарна відповідальність державного службовця.

… 3. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків,

визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері

державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил

етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни, може бути

притягнуто до відповідальності особу, яка раніше перебували на державній

службі та скоїла правопорушення під час служби, яке завдає шкоди

авторитету державної служби в Україні»;

б) доповнити статтю 66 Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] пунктом 4, виклавши його у такій редакції:

«Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх

застосування.
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… 4. До особи, яка раніше перебувала на державній службі та скоїла

правопорушення під час служби, яке завдає шкоди авторитету державної

служби в Україні, застосовується один із таких видів дисциплінарного

стягнення: 1) зменшення пенсії; 2) позбавлення пенсії»;

4) на нашу думку, позитивним є досвід Федеративної Республіки

Німеччина щодо встановлення невичерпного характеру підстав

притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

Для цього пропонуємо виключити із змісту статті 65 Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] частину 2.

Наступною країною, дослідження досвіду якої вважаємо необхідним,

є Польща. Актуальність дослідження досвіду Польщі вбачаємо у

наступних особливостях:

1) Польща є близькою до України історично та територіально;

2) польський досвід правового регулювання різноманітних сфер

суспільного життя запозичується вітчизняним законодавцем;

3) вітчизняні дослідники регулярно звертаються до аналізу

польського досвіду правового регулювання різноманітних питань [362;

361; 363].

Реформа державної служби у Польщі відбулась порівняно недавно,

проте значно раніше, аніж в Україні. Таким чином, на сьогодні в даній

державі цілком успішно функціонує досліджуваний інститут, який у

багатьох моментах є вдалою моделлю для запозичення. Внаслідок реформ

польська система державної служби набула наступних характерних рис:

відбулись якісні зміни у відносинах між політикою та адміністрацією

(виділення політичних посад, державних службовців); було впроваджено

домінування територіального принципу над галузевим (децентралізація

процесу прийняття рішень, завдань та коштів, обмеження розмірів

державного апарату); відбулась детальна регламентування процесу

прийняття рішень; було збільшено прозорість та відкритість у діяльності
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органів влади різних рівнів; здійснено перехід від кількісних до якісних

критеріїв оцінки діяльності органів виконавчої влади; запроваджено

механізми суспільного діалогу у процес прийняття управлінських рішень;

найголовнішим у контексті теми нашого дослідження стало встановлення

створено гарантії належної поведінки чиновників, у тому числі й шляхом

посилення відповідальності державних службовців [361, с. 97]. Тобто

реформа державної служби у Польщі була спрямована на запровадження

нових механізмів та процедур діяльності органів влади з метою зробити їх

діяльність ефективнішою, прозорішою та зрозумілішою для громадян.

Дослідження досвіду Польщі також є актуальним із огляду на те, що, як

відзначає К.С. Проскурякова, реформа державної служби мала в Польщі

два джерела «натхнення»: європейський досвід і практику та власні

традиції [362, c. 70]. Саме на такому реформуванні різноманітних

інститутів в Україні і наголошують вітчизняні вчені, адже бездумне

запозичення чужого досвіду не є гарантією вдалого результату. Принципи,

що були закладені в проведення реформи в Польщі, базувалися на

традиціях європейської цивілізації (прозорість, відкритість і підзвітність,

ліквідація зайвих адміністративно-бюрократичних структур, радикальне

реформування системи публічних фінансів, делегування нових, ширших

повноважень для демократично вибраних місцевих влад), тобто на

сьогодні інститут державної служби Польщі можна охарактеризувати як

сучасний та європейський.

Доцільно звернути увагу на досвід Польщі в аспекті забезпечення

прозорості державної служби. Як зазначалось нами у даній праці, Україна

імплементувала європейський принцип прозорості державної служби у

вітчизняне законодавство. В Законі України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159] дійсно встановлено низку норм, які

гарантують реалізацію даного принципу, проте у сфері відповідальності

державних службовців таких законодавчих вимог не встановлено. Стаття
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61 Конституції Польщі [364] гарантує право громадян на інформацію про

діяльність державних органів влади. При цьому у Польщі доступ до

публічної інформації може бути розширений за рахунок розміщення в

доступному місці або через інформаційні термінали. Розпорядниками

інформації у Польщі є усі органи державної і місцевої влади та ті установи,

які використовують кошти з бюджетів. Відмова у наданні інформації в

Польщі може бути обумовлена виключно її конфіденційністю (захист

персональних даних, право на недоторканність приватного життя,

державні, професійні, фінансові, статистичні). Право на доступ до

публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і

гарантованим положеннями статті 10 Конвенції про захист прав людини і

основоположних свобод [365], статті 19 Загальної декларації прав людини

[366], статей 18 та 19 Міжнародного пакту про громадянські й політичні

права [367]. Тому кожному гарантується право на свободу думки і слова,

на вільне вираження своїх поглядів і переконань,  право вільно збирати,

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або

в інший спосіб на свій вибір. Статтею 23 Закону Польщі «Про доступ до

публічної інформації» (Ustawa o dostępie do informacji publicznej) [368]

передбачено штраф, покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі

на строк до одного року для тих, хто, на відміну від зобов’язань,

накладених на них, не дає публічної інформації. Подібні норми є на

сьогодні прийнятими і в Україні.

Аналізуючи зміст Закону Польщі «Про державну службу» від

21.11.2008 (Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.) [369],

можна зробити висновок про близькість до його норм відповідних

положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [159]. Зробимо припущення, що у процесі розробки вітчизняного

нормативно-правового акта брався до уваги польський досвід. За таких

умов формулювання конкретних напрямів запозичення є дещо
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проблематичним, адже у багатьох моментах положення є ідентичними.

Проте нами на підставі аналізу Закону Польщі «Про державну службу» від

21.11.2008 (Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.) [369]

виділено наступні особливості правового регулювання відповідальності

в даній державі:

1. У зазначеному Законі закріплений більш досконалий перелік

дисциплінарних стягнень. Так, згідно із статтею 114 вищезгаданого

нормативно-правового акта до цього переліку входять: 1) попередження;

2) догана; 3) позбавлення можливості просування по службі на строк до

двох років; 4) скорочення основної заробітної плати не більше ніж на 25%

на період не більше шести місяців; 5) зниження рангу державної служби;

6) припинення державної служби. У порівнянні із вітчизняною статтею 66

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159],

даний перелік є досконалішим та об’ємнішим. Звернемо передусім увагу

на такі стягнення, як позбавлення можливості просування по службі на

строк до двох років та скорочення основної заробітної плати до 25%.

Можливість передбачення у вітчизняному законодавстві як першого, так і

другого стягнення обговорюється на науковому рівні. Також ми в даній

роботі неодноразово звертали увагу на необхідність запровадження

фінансових санкцій за дисциплінарні проступки державних службовців.

2. Питання дисциплінарної відповідальності військовослужбовців

також врегульовуються нормами Закону Польщі «Про державну службу»

від 21.11.2008 (Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.) [369].

Відповідно, в Україні прийнято Дисциплінарний статут Збройних Сил

України від 24.03.1999 № 551-XIV [312]. У даному аспекті, на наш погляд,

вітчизняне правове регулювання даного питання більш досконале.

3. Матеріальна відповідальність не врегульовується нормами Закону

Польщі «Про державну службу» від 21.11.2008 (Ustawa o służbie cywilnej z

dnia 21 listopada 2008 r.) [369]
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4. Зміст розділу Закону Польщі «Про державну службу» від

21.11.2008 (Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.) про

дисциплінарну відповідальність державних службовців фактично повністю

присвячено процедурі притягнення державного службовця до

дисциплінарної відповідальності. Сама процедура не характеризується

суттєвими особливостями. За дрібне порушення обов’язків члена корпусу

цивільної служби генеральний директор установи може покарати

службовця зауваженням у письмовій формі. Стягненню може передувати

з’ясувальне провадження. Член корпусу цивільної служби може протягом

7 днів від визначення йому зауваження внести протест до генерального

директора установи. У випадку внесення протесту генеральний директор

установи передає справу дисциплінарному представникові. Але варто

відзначити, що підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності

законом не встановлено у вигляді вичерпного переліку.

5. Суб’єктами призначення дисциплінарних стягнень у Польщі є

Дисциплінарна комісія установи та Вища дисциплінарна комісія цивільної

служби. Тобто можна зробити висновок про те, що такими суб’єктами є

дисциплінарні комісії

Таким чином, незважаючи на досить високу оцінку польської моделі

правового регулювання державної служби, можливі шляхи запозичення

досвіду Польщі все ж доволі проблематично виділити у звязку із огляду їз

схожістю законодавства обох держав. Два можливих напрями, виділених

нами, відповідають тим пропозиціям, які вже раніше були сформульовані

нами у даній роботі:

1) розширення переліку дисциплінарних стягнень;

2) надання підставам притягнення до дисциплінарної

відповідальності характеру невичерпності.
Виходячи з вищезазначеного, пропонуємо внести  наступні зміни достатті 66 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159] із
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урахуванням досвіду Польщі (зокрема вищенаведеного досвіду

Німеччини): «Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови

їх застосування. 1. До державних службовців застосовується один із таких

видів дисциплінарного стягнення: 1) попередження; 2) догана; 3)

позбавлення можливості просування по службі на строк до двох років; 4)

скорочення основної заробітної плати не більше ніж на 25% на період не

більше шести місяців; 5) зниження рангу державної служби; 6)

припинення державної служби …».

Наступною європейською державою, досвід якої, на нашу думку,

доцільно дослідити, є Іспанія. Актуальність звернення до аналізу досвіду

саме цієї держави пояснимо, передусім, значними відмінностями як від

вітчизняної моделі державної служби, так і від моделей державної служби

більшості європейських держав. Також варто зазначити, що врегулювання

юридичної відповідальності державних службовців в Іспанії в цілому

доволі якісно досліджено на науковому рівні, зокрема у працях

А.Ю. Коротких [370], Ю. В. Ковбасюка та С. В. Загороднюка [371].

Сукупність зазначених чинників обумовлює доцільність аналізу досвіду

даної держави.

Публічна служба в Іспанії значною мірою схожа з французькою

моделілю державної служби, що проявляється, зокрема, в аналогічності

термінологічного апарату, а також у принципах побудови та

функціонування державної служби. При цьому, на відміну від деяких

інших європейських країн (наприклад, Великої Британії), в цьому

королівстві найчастіше вживаються поняття «публічна адміністрація» та

«публічний службовець», що можна пояснити концептуальним підходом

до розуміння таких службовців. В Іспанії державний службовець

вважається державною особою, яка уособлює і державу, і того, хто їй

служить [370, с. 119]. Іспанія – це держава, в якій 1852 року вперше в

Європі були прийняті загальні статути державних службовців. У
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подальшому законодавство про державних службовців в королівстві

поступово змінювалось, а чинне законодавство почало формуватися в

період франкістського режиму і в найбільш загальному вигляді було

оформлене в Законі «Про публічну службу» від 07.02.1964 [372] (Ley

articulada de Funcionarios Civiles del Estado), норми якого в подальшому

були відображені в Законі «Основний звід правил про публічних

службовців» від 12.04.2007 (Ley del Estatuto Básico del Empleado Público)

[373]. Тобто на сьогодні саме ці два нормативно-правових акта

врегульовують питання відповідальності державних службовців в Іспанії.

У статті 52 Закону «Основний звід правил про публічних

службовців» від 12.04.2007 (Ley del Estatuto Básico del Empleado Público)

[373] встановлено, що державні службовці повинні виконувати з

ретельністю поставлені перед ними завдання і забезпечувати у своїй

діяльності публічні інтереси, з урахуванням і дотриманням іспанської

Конституції й правової системи в цілому. Також звернемо увагу на те, що

згідно з даним нормативно-правовим актом державні службовці

зобов’язані діяти відповідно до наступних принципів: об’єктивності;

повноти виконання повноважень; нейтральності; відповідальності;

неупередженості; конфіденційності; відданості суспільним інтересам;

прозорості; зразковості; стриманості щодо можливості вчинення

непристойних дій; доступності для спілкування з населенням;

ефективності; чесності; розвитку культурного та екологічного середовища;

поваги; рівності між жінками та чоловіками.

Стаття 93 Закону «Основний звід правил про публічних службовців»

від 12.04.2007 (Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) [373] визначає,

що державні службовці (прирівняні до них працівники) можуть нести

дисциплінарну відповідальність виключно в порядку, встановленому

вищевказаними нормами або нормами трудового законодавства. При

цьому, як відзначає А.Ю. Коротких [370, с. 120], в Іспанії, як і в багатьох



343

країнах світу, дисциплінарна і матеріальна відповідальність

регламентується як адміністративним правом, так і загальними нормами

законодавства, а саме нормами трудового та цивільного законодавства

відповідно. Якщо на чиновників в Іспанії поширюються лише норми

адміністративного права, які регламентують стандарти та правила

процедури притягнення їх до юридичної відповідальності, то на державних

службовців, що не є чиновниками, додатково розповсюджуються ще й

норми трудового законодавства

Згідно із статтею 95 Закону «Основний звід правил про публічних

службовців» від 12.04.2007 (Ley del Estatuto Básico del Empleado Público)

[373] всі дисциплінарні проступки поділяються на три групи:

1) дуже грубі дисциплінарні проступки, до яких відносяться

наступні:

а) невиконання обов’язків з дотримання Конституції і відповідних

статутів автономних територій та іспанських міст Сеута і Мелілья при

здійсненні державної служби;

б) вчинення будь-яких дій, які є такими, що дискримінують будь-

кого за ознакою расового чи етнічного походження, релігії чи переконань,

інвалідності, віку або сексуальної орієнтації, мови, переконань, місця

народження, статі чи за іншими дискримінативними показниками й

обставинами особистого чи соціального характеру, а також вчинення дій,

які можуть бути оцінені в якості переслідування за ознакою расового чи

етнічного походження, релігійної приналежності чи переконань,

інвалідності, віку або сексуальної орієнтації, а також переслідування

морального, сексуального характеру та за ознакою статі;

в) відмова від виконання службових повноважень;

г) вчинення правочину, який є завідомо незаконним та таким, що

завдає шкоди органу влади або громадянам;
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ґ) опублікування або неправомірне використання документації чи

інформації, що стали відомими державному службовцю в силу його

професійної діяльності;

д) розголошення інформації, яка призначена для службового

користування або є державною таємницею;

е) порушення основних функцій, які покладені на такого службовця;

є) порушення принципу неупередженості шляхом використання

державним службовцем своїх повноважень, використання свого впливу в

будь-яких виборчих процесах;

ж) відкрита непокора наказам чи вказівками начальника, за винятком

випадків, у яких наказ чи указ начальника є незаконним;

з) використання своїх повноважень для одержання будь-якої

неправомірної переваги для себе або для іншої особи;

и) перешкоджання здійсненню громадянських свобод і прав

профспілок;

і) проведення заходів, спрямованих на обмеження вільного

здійснення права на страйк;

ї) невиконання зобов’язання у разі страйку;

й) порушення вимог щодо несумісності, коли це призвело до

порушення принципу несумісності;

к) необґрунтована відмова в участі у Комісії з Розслідування

Генеральних Кортесів і в Законодавчих зборах Автономних Співтовариств;

л) здійснення переслідування на робочому місці; м) порушення

трудового законодавства;

2) грубі дисциплінарні проступки, які визначаються Генеральними

Кортесами або законодавчою владою відповідного Автономного

Співтовариства, або колективними договорами з урахуванням наступних

обставин:

а) міри тяжкості порушення;
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б) тяжкості шкоди, заподіяної державним інтересам, майну

державних органів і громадян;

в) міри дискредитації державного органу;

3) незначні дисциплінарні проступки, до  яких відносяться всі інші

порушення дисципліни та дії щодо завдання матеріальної шкоди, що не

вказані в двох вищевказаних групах дисциплінарних проступків [370, с.

120-121]. Звернемо увагу на те, що в іспанському законодавстві, як і в

українському, встановлено перелік підстав притягнення державних

службовців до дисциплінарної відповідальності. При цьому даний перелік

є значно ширший, аніж встановлений в Законі України «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]. Проте в даній роботі ми

неодноразово наголошували на тому, що регламентація таких вичерпних

переліків у вітчизняних умовах є невдалим рішенням. Загалом, відзначимо

детальну регламентацію даного питання у нормах іспанського

законодавства, яка дійсно є вдалою. Але запозичення даного досвіду є

доцільним лише в тому випадку, якщо вітчизняний законодавець

встановить стратегічну мету щодо розширення підстав притягнення до

відповідальності державних службовців та їх детальної регламентації.

Перелік дисциплінарних санкцій встановлено у статті 96 Закону

«Основний звід правил про публічних службовців» від 12.04.2007 (Ley del

Estatuto Básico del Empleado Público) [373], до них віднесено наступні:

1) звільнення за вчинення дисциплінарного проступку; 2) звільнення без

права обіймати аналогічні посади; 3) призупинення зростання суми

заробітної плати до 6 років; 4) примусове переведення на інше місце

роботи із зміною місця проживання або без такого; 5) накладання штрафу;

6) звернення до суду. Відзначимо, що як і у випадку із дисциплінарними

санкціями, встановленими у нормах законодавства інших європейських

держав, даний перелік є значно досконалішим, аніж передбачений у Законі

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]. При
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цьому міра кожного дисциплінарного покарання встановлюється

повноважною особою з урахуванням ступеня умислу, необережності чи

недбалості, що мали місце в діях державного службовця, розміру збитку

державним інтересам й випадку рецидиву. Дія таких санкцій, накладених

на державного службовця за вчинення ним дуже серйозного порушення,

триває протягом трьох років, за серйозні порушення – двох років, і за легкі

порушення – шести місяців.

Підсумовуючи дослідження іспанського досвіду правового

регулювання юридичної відповідальності державних службовців,

відзначимо, що у цілому він не характеризується великою кількістю

особливостей, проте основними з яких є наступні:

1) відповідальність публічних службовців в Іспанії регулюється

розділом VIII Закону «Основний звід правил про публічних службовців»

від 12.04.2007 (Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) [373] та

Законом «Про публічну службу» від 07.02.1964 [372] (Ley articulada de

Funcionarios Civiles del Estado);

2) у залежності від тяжкості дисциплінарного проступку до

державного службовця в Іспанії може бути застосоване одне із таких

стягнень: а) звільнення за вчинення дисциплінарного проступку;

б) звільнення без права обіймати аналогічні посади; в) тимчасове

зупинення зростання суми заробітної плати до 6 років; г) примусове

переведення на інше місце роботи; ґ) накладання штрафу; д) звернення до

суду; е) інші стягнення, передбачені законодавством;

3) дисциплінарні проступки поділяються на три групи: дуже грубі

дисциплінарні проступки; грубі дисциплінарні проступки; незначні

дисциплінарні проступки.

Тобто, як і у випадку з аналізом польського досвіду, зробимо

висновок про те, що напрямів запозичення позитивних рис іспанського

правового регулювання юридичної відповідальності державних
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службовців фактично немає. Єдиний можливий варіант змін також є таким

самим – розширення змісту частини 1 статті 66 Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159], який матиме такий

вигляд:

«Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх

застосування.

1. До державних службовців застосовується один із таких видів

дисциплінарного стягнення: 1) звільнення за вчинення дисциплінарного

проступку; 2) звільнення без права обіймати аналогічні посади;

3) тимчасове зупинення зростання суми заробітної плати до 6 років;

4) примусове переведення на інше місце роботи; 5) накладання штрафу;

6) звернення до суду; 7) інші стягнення. передбачені законодавством …».

Аналіз досвіду правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців низки інших європейських держав засвідчив

фактичну відсутність актуальних напрямів удосконалення вітчизняного

законодавства про державну службу.

Так, правове регулювання юридичної відповідальності державних

службовців Великої Британії характеризується наступними

особливостями. У цій країні інститут державної служби сформувався

порівняно недавно – у 70-х роках XX століття під час адміністративної

реформи [374, с. 450]. Для порівняння, в Україні даний інститут почав

формуватись лише на 20 років пізніше.

На відміну від України та ряду європейських держав, державна

служба Великої Британії має назву цивільної. Більшість же європейських

держав оперують термінами «публічна служба» та «публічний

службовець». Відповідно, у досліджуваній країні на законодавчому та

науковому рівнях використовуються поняття «цивільний службовець» та

«цивільна служба». Тобто державний службовець у Великій Британії – це
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цивільний службовець, а юридична відповідальність державних

службовців – це юридична відповідальність публічних службовців.

Даний інститут має характерні лише йому ознаки. Автори

монографії «Світові моделі державного управління: досвід для України»

характеризують тогочасну модель державної служби Великої Британії як

«менеджеральну», оскільки міністр приводив із собою політичних

радників, які складали його кабінет, а члени кабінету, сформованого із

державних службовців, йшли у відставку разом з міністром [374, с. 451]. У

Великій Британії відсутній єдиний закон про цивільну службу, як

наприклад в Україні, а діяльність публічних службовців регулюють такі

нормативно-правові акти: Кодекс поведінки цивільного службовця (Civil

Service Code) [375], який визначає основні обов’язки службовця; Кодекс

управління публічною службою (Civil Service Management Code) [376],

який містить положення щодо дисципліни, управління, оплати праці

службовців; Накази Комісії з питань цивільної служби (Civil Service

Commission) [377]. Підстави та умови дисциплінарної відповідальності

державних службовців визначаються у самих державних органах. Так,

згідно з пунктом 4.5.3 Кодексу управління публічною службою (Civil

Service Management Code) [376] департаменти та відомства визначають

умови, за яких можливе ініціювання дисциплінарних процедур. Підстави

для можливого застосування дисциплінарних стягнень визначаються

Правилами та процедурами департаментів/відомств. Основна вимога до

таких правил полягає у їх конкретності та зрозумілості [378, с. 2-3].

Іншими словами, на відміну від України та інших європейських держав, у

яких правове регулювання притягнення державних службовців до

відповідальності здійснюється на державному рівні, у Великій Британії

даний інститут відноситься до сфери локального нормативно-правового

регулювання.
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Відповідно до пункту 4.5.1 Кодексу управління публічною службою

(Civil Service Management Code) [376] керівники департаментів та відомств

повинні інформувати підлеглих службовців щодо дисциплінарних

процедур, які можуть бути застосовані до них. Під час розробки

дисциплінарних процедур вони повинні враховувати положення Кодексу

ділової практики щодо процедур дисциплінарного провадження та скарг.

Тобто вимог до керівників державної служби встановлено не так і багато,

основні з них такі:

1) вони зобов’язані дотримуватись законодавчо встановлених

процедур;

2) встановлені керівниками державної служби правила мають бути

конкретними та зрозумілими;

3) державні службовці мають бути проінформовані щодо таких

правил.

Досліджуючи досвід різноманітних держав Європи, ми передусім

звертали увагу на різноманіття дисциплінарних стягнень та особливостей

порядку їх застосування, тому що саме цими аспектами вітчизняний Закон

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [159]

відрізнявся від європейських зразків. Проте дослідження досвіду Великої

Британії свідчить про те, що у даному контексті його використання не є

актуальним. Так, на практиці, перш ніж приймати формальні

дисциплінарні заходи, керівник департаменту або відомства може

спробувати вирішити питання неофіційно. Дисциплінарна процедура

включає наступні етапи: 1) ініціювання дисциплінарної процедури

керівником департаменту або відомства; 2) дисциплінарне слухання;

3) оскарження дисциплінарного рішення [378, с. 3]. На дисциплінарному

слуханні керівник департаменту або відомства надає докази

дисциплінарного порушення і на їх підставі приймається рішення щодо

накладення на державного службовця одного із таких видів стягнення:
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догани; пониження в посаді; звільнення. Тобто кожне із дисциплінарних

стягнень, характерних для відповідальності державних службовців у

Великій Британії, встановлене і в Законі України «Про державну службу»

від 10.12.2015 № 889-VIII [159]. При цьому суб’єкти призначення

дисциплінарних стягнень дещо відрізняються: 1) відповідно до пунктів

4.5.6-7 Кодексу управління публічною службою (Civil Service Management

Code) [376] дисциплінарні рішення повинні прийматися посадовою особою

за рангом вищою, ніж зацікавлені особи, що беруть участь у

дисциплінарному провадженні; 2) рішення стосовно постійних секретарів,

керівників відділів та департаментів повинні прийматися головою

державної служби; 3) допомога і консультації з дисциплінарних питань

може надавати консультативна, погоджувальна та арбітражна служба

(Advisory, Conciliation and Arbitration Service) [378, с. 3]. Отже,

підсумовуючи дослідження досвіду правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців у Великій Британії, виділимо

наступні особливості:

1) традиційність та елітаризм державної служби;

2) притягнення державних службовців до відповідальності

здійснюється за допомогою комплексу законодавчих актів;

3) суттєва роль приділяється локальному нормативно-правовому

регулюванню.

Незважаючи на суттєві відмінності британських процедур від

українських, вбачається проблематичним використання даного досвіду

бодай у якомусь напрямі. У тих аспектах, де правове регулювання даного

інститут в обох державах суттєво відрізняється, втілення подібних змін в

Україні потребуватиме здійснення комплексу дій та внесення масштабних

новел до законодавства у цілому, що виглядає сумнівним у світлі

нещодавнього прийняття Закону України «Про державну службу» від

10.12.2015 № 889-VIII [159]. У тих сферах, де на нашу думку,
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удосконалення все ж необхідне (наприклад, перелік стягнень), британське

правове регулювання є цілком співставним з українським.

У контексті нашого дослідження найбільш доцільним видається

звернення до досвіду Японії. Це обумовлено наступними причинами:

1) державна служба Японії характеризується своєю традиційністю, а отже,

актуально проаналізувати модель, відмінну від будь-якої іншої; 2) в Японії

порівняно незначний апарат державної служби; 3) у вітчизняній науці

окремі науковці [379] досить детально дослідили питання, пов’язані із

японською державною службою.

Так, як зазначає О.Г. Стрельченко, особливості японської публічної

служби полягають у тому, що: 1) до категорії державних службовців тут

прийнято включати не тільки працівників державного апарату, а й осіб, які

працюють на підприємствах, що належать державі (службовців державних

залізниць, працівників телебачення, муніципальних шкіл); 2) за кількістю

державних службовців Японія поступається країнам Західної Європи та

США; 3) система довічного найму державних службовців практично

виключає міжвідомчу мобільність і ротацію кадрів і дозволяє мати

незначний за чисельністю персонал державних службовців усіх трьох

категорій [379, с. 108]. Так, державна служба в Японії охоплює

адміністративну, дипломатичну й судову сфери державної діяльності. До

категорії державних службовців прийнято включати не тільки чиновників

у прямому значенні цього слова, а й осіб, що працюють на державних

підприємствах, службовців державних залізниць, працівників телебачення,

державних шкіл, військовослужбовців, співробітників поліції тощо. Діюча

Конституція Японії закріпила становище державних службовців як «слуг

усього суспільства, а не будь-якої однієї його частини» (ст. 15). Державний

службовець не є особистим слугою імператора, а працівником, який

здійснює діяльність, спрямовану  на благо суспільних інтересів. Подібність

американського й діючого японського законодавства про державну службу
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пояснюється сильним впливом американської окупаційної влади на хід

післявоєнних державних реформ у Японії. [379, с. 109-110]. Кожна із

зазначених особливостей суттєвим чином впливає на стан правового

регулювання відповідальності державних службовців. Велика кількість

сфер, які охоплює державна служба, обумовлює різноманіття підстав

притягнення до відповідальності та, відповідно.  стягнень. Причина того,

що за кількістю державних службовців Японія поступається країнам

Західної Європи або США, полягає у тому, що прийняті на службу особи

відповідають найвищим стандартам компетенції. Система довічного найму

державних службовців, яка практично виключає міжвідомчу мобільність і

ротацію кадрів, означає, що характер дисциплінарних стягнень має

передбачати негативні наслідки, пов’язані із самим проходженням служби.

Система довічного найму передбачає тривалу службу в одній і тій же

організації аж до виходу на пенсію. При цьому посада й розмір винагороди

службовця визначаються залежно від безперервного стажу роботи. Однією

з характерних рис державної служби в Японії, пов’язаної із довічним

наймом, є відсутність міжвідомчих переміщень чиновників, при частих

переміщеннях чиновників усередині одного відомства (раз на 2-3 роки).

Інша важлива особливість японської державної служби – дух елітаризму,

традиційне шанування чиновників. Ця риса знайшла своє відображення у

відомій ще з кінця минулого століття формулі «чиновники гідні

шанування, народ – презирства». Останнім часом чітко виявилася й така

характеристика як суворий контроль Ліберально-демократичної партії за

персональним переміщенням кадрів в адміністративному апараті. Особа,

що не має зв’язків із Ліберально-демократичною партією, фактично

позбавлена реальних шансів піднятися вище рівня начальника

департаменту [379, с. 111]. Вся ця інформація зберігається в особистій

справі співробітника. Працівники відділу кадрів накопичують різного роду
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неофіційну інформацію, одержувану про конкретного співробітника з

бесід з його начальниками, з кулуарних розмов тощо.

Що стосується дисциплінарних стягнень, то вони, на думку

Генеральної ради профспілок Японії, призначаються односторонньо, за

рішенням керівництва. Як правило, дисциплінарні стягнення впливають на

рішення про просування по службі, збільшення заробітної плати,

встановлення надбавок за ретельність тощо. Запис про дисциплінарні

санкції ніколи не вилучається із особистих справ [379, с. 113]. Отже,

інформації щодо правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців в Японії наразі дійсно небагато. Проте

проаналізовані матеріали дозволяють виокремити наступні особливості

даного інституту:

1) правове регулювання юридичної відповідальності державних

службовців в Японії безпосередньо пов’язується із традиційністю,

елітаризмом та системою довічного найму;

2) розуміння сутності державної служби та громадське ставлення до

персони державного службовця обумовлюють наявність стимулів до

здійснення державними службовцями виключно правомірної поведінки;

3) юридична відповідальність державних службовців в Японії

пов’язується із просуванням по службі, збільшенням заробітної плати та

встановленням надбавки за ретельність. У разі накладення дисциплінарних

стягнень відповідні рішення можуть змінюватись.

Реалізація особливостей японського досвіду у вітчизняних умовах є

неможливою та недоцільною у зв’язку з вищенаведеними особливості.

Підсумовуючи дослідження європейського та зарубіжного досвіду

правового регулювання юридичної відповідальності державних

службовців, варто зробити висновок про те, що найбільш доцільним

прикладом для запозичення досвіду на сьогодні є Федеративна Республіка

Німеччина. Законодавчі акти даної держави дозволяють виділити з-поміж
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інших найбільшу кількість стратегічних напрямків удосконалення

вітчизняного законодавства.

Загалом, дане дослідження продемонструвало, що чинний Закон

України «Про державну службу» цілком відповідає європейським

стандартам у контексті досліджуваного питання. Найбільш суттєвим

недоліком у порівнянні із законодавствами інших держав є недосконала

система дисциплінарних стягнень. При подальшому реформуванні

законодавства про державну службу авторам слід звернути першочергову

увагу саме на цей напрямок.

Висновки до Розділу 5

1. Тенденція посилення відповідальності державних службовців у

різних сферах може реалізуватись водночас у декілька способів. Одним із

них, причому найбільш доцільним з нашої точки зору, є збільшення видів

стягнень, які можуть бути застосовані до державних службовців. У даній

роботі нами розглядалась можливість встановлення матеріальних санкцій

за порушення службової дисципліни. Проте цілком можливим є посилення

санкцій і у сферах адміністративної та кримінальної відповідальності.

Також реалізація даної тенденції є можливою шляхом встановлення

невичерпного переліку підстав притягнення державних службовців до

дисциплінарної відповідальності. Як нами зазначалось раніше, чинний

перелік ще не досконалий, до нього віднесено низку не дисциплінарних

порушень, у той час як деякі види девіантної поведінки державного

службовця можуть не бути кваліфіковані як дисциплінарний проступок

взагалі. Тому для реалізації даної тенденції законодавець наділений

низкою можливостей стосовно внесення змін до законодавства. Серед

напрямів реалізації тенденції до посилення відповідальності державних

службовців у різних сферах виділимо наступні: 1) внесення змін до Закону

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, які полягають
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у розширенні видів дисциплінарних стягнень та встановленні

невичерпності переліку підстав притягнення до дисциплінарної

відповідальності; 2) посилення санкцій за правопорушення та злочини,

вчинені державними службовцями під час виконання службових

обов’язків, у Кримінальному кодексі України та Кодексі України про

адміністративні правопорушення.

2. Напрям реалізації тенденції до впровадження чітких і прозорих

механізмів притягнення державних службовців до відповідальності

виділимо фактично лише один – внесення змін до Закону України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, які полягають у

регламентації порядку оприлюднення інформації про притягнення

державних службовців до будь-якого із видів відповідальності. Таке

оприлюднення має здійснюватись як на офіційному веб-сайті державного

органу, в якому проводиться конкурс, так і на веб-ресурсі центрального

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну

політику у сфері державної служби, відповідно до цього Закону.

3. Виділено наступні напрями реалізації тенденції до створення

єдиного нормативно-правового акта, покликаного врегулювати

дисциплінарну відповідальність державного службовця: 1) прийняття

Дисциплінарного кодексу (статуту) державних службовців; 2) прийняття

Закону України «Про юридичну відповідальність державних службовців».

4. Запропоновано наступні напрями вдосконалення вітчизняного

законодавства із урахуванням досвіду Федеративної Республіки

Німеччина: 1) прийняття спеціального нормативно-правового акта для

врегулювання питань, пов’язаних із притягненням державних службовців

до дисциплінарної відповідальності; 2) розширення переліку

дисциплінарних санкцій на основі використання досвіду Федеративної

Республіки Німеччина. Стягнення, передбачені німецьким законодавством,
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вважаємо більш досконалими із огляду на матеріальний характер деяких із

них.

5. Особливостями правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців у Японії є наступні: 1) правове

регулювання юридичної відповідальності державних службовців

безпосередньо пов’язується із традиційністю, елітаризмом та системою

довічного найму; 2) розуміння сутності державної служби та громадське

ставлення до персони державного службовця обумовлюють наявність

стимулів до здійснення державними службовцями виключно правомірної

поведінки; 3) юридична відповідальність державних службовців

пов’язується із просуванням по службі, збільшенням заробітної плати та

встановленням надбавки за ретельність. У разі ж накладення

дисциплінарних стягнень відповідні рішення можуть змінюватись.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне

узагальнення й нове вирішення наукового завдання, яке полягало в

тому, щоб на підставі аналізу чинного національного й зарубіжного

законодавства розкрити проблеми правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців, а також розробити пропозиції

щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано

нижченаведені основні висновки.

1. Сутність методології дослідження правового регулювання

юридичної відповідальності державних службовців полягає в тому, що

вона являє собою комплексне багатоаспектне явище, яке передбачає

науково-теоретичне вивчення передумов для проведення дослідження

даного питання й встановлення методів, за допомогою яких можливо буде

здійснити реалізацію усіх поставлених функцій, науковий аналіз аспектів

юридичної відповідальності державних службовців і синтез отриманих

положень та знань з перспективою їх які застосування на практиці.

До спеціальних методів, які направлені на досягнення мети та

реалізації цілей дослідження правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців, належать наступні: 1)

діалектичний метод; 2) метод системно-структурного аналізу; 3)

історичний метод; 4) порівняльно-правовий метод; 5) методи

абстрагування й узагальнення; 6) формально-юридичний метод; 7) метод

раціональної критики.

2. Генезис правового регулювання юридичної відповідальності

державних службовців складається з одинадцяти періодів.

Впродовж часів зародження державної служби в Україні  (X ст. –

середина XVIІ ст.) здійснюється зародження інституту державної служби в

цілому, а також такого її підінституту як «юридична відповідальність», що
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передбачало створення перших механізмів стримувань і заборон у

діяльності державних службовців, порушення яких тягнуло за собою

застосування державного примусу. Окрім того, необхідно зазначити, що

козацька доба характеризувалась самоврядною діяльністю українського

народу, яка також включала в себе встановлення юридичної

відповідальності для посадових осіб фактично на основі звичаїв та

традицій, які існували в Запорізькій Січі.

Період прояву законодавчого закріплення основ юридичної

відповідальності державних службовців  (1720-1831 рр.) характеризується

такими особливостями, як визначення достатньо чітких складів службових

правопорушень й встановлення за них дисциплінарної, а також

кримінальної відповідальності. Існування єдиного спеціалізованого

нормативно-правового акта у сфері державної служби дозволило

систематизувати правове регулювання даної галузі, зокрема й у контексті

юридичної відповідальності. Окрім того, відбувається поступова

диференціація в правовому регулюванні юридичної відповідальності

окремих категорій державних службовців, наприклад, суддів.

Дореволюційний період розвитку юридичної відповідальності

державних службовців (1832-1916 рр.) важливими здобутками у правовому

регулюванні юридичної відповідальності державних службовців стало

закріплення більш сучасних форм дисциплінарних стягнень, зокрема

догани, суворої догани та навіть звільнення державного службовця. Окрім

того, в комплексному нормативно-правовому акті, який врегульовував

загальні питання притягнення до юридичної відповідальності за

дисциплінарні та кримінальні правопорушення, було виділено окремий

розділ, що регламентував питання притягнення до юридичної

відповідальності виключно державних службовців.

Післяреволюційний період (1917-1925 рр.) характеризувався

помітним погіршенням нормативно-правового регулювання юридичної
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відповідальності державних службовців, зокрема дисциплінарної, яка

визначалась Тимчасовими правилами про службу в державних установах

та підприємствах. Однак прийняття Кримінального кодексу УСРР мало

своїм наслідком формування інституту кримінальної відповідальності

державних службовців, який був систематизований в окремому розділі

даного нормативно-правового акта.

Правове регулювання юридичної відповідальності в Радянському

Союзі (1927-1960 рр.) вирізнялися тим, що була певна невирішеність

питання дисциплінарної відповідальності державних службовців на

початку даного історичного етапу, а згодом ефективне впровадження

чітких механізмів притягнення до даного виду відповідальності державних

службовців, які містилися у відповідних постановах. Воєнний період

вимагав відповідних імперативних заходів за вчинення правопорушень, а

тому дисциплінарні правопорушення були на межі кримінальної

відповідальності. Прийняття нового Кримінального кодексу УРСР мало

своїм наслідком активне поступове врегулювання аспектів юридичної

відповідальності державних службовців.

Подальше затвердження нормативно-правової бази юридичної

відповідальності державних службовців (1961-1970 рр.) характеризується

тим, що було остаточно введено в дію Кримінальний кодекс, який містив

достатньо широкий перелік статей, що передбачали кримінальну

відповідальність даних осіб. Також слід додати, що упродовж окресленого

періоду здійснюється удосконалення дисциплінарного законодавства,

зокрема було прийнято новий нормативно-правовий акт, який

регламентував дисциплінарну відповідальність державних службовців.

Формування основ дисциплінарної та адміністративної

відповідальності державних службовців (1971-1983 рр.) характеризується

тим, що протягом 70-80-х років минулого століття відбувається

становлення правового регулювання адміністративної відповідальності
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посадових осіб. Важливим стало також прийняття 1971 року Кодексу

законів про працю УРСР, який діє і дотепер і визначає види

дисциплінарних стягнень, які безпосередньо застосовувались до

державних службовців і застосовуються й наразі у разі вчинення ними

порушень службово-трудової дисципліни.

Встановлення сучасного правового регулювання адміністративної

відповідальності державних службовців (1984-1992 рр.) підтверджується

тим, що Кодекс України про адміністративні правопорушення (1984 р.)

визначив конкретні адміністративні правопорушення, які вчиняються

посадовими особами, а також закріпив адміністративні стягнення, зокрема

штраф, який за відповідні адміністративні правопорушення відрізнявся у

застосуванні до звичайних громадян та державних службовців.

Період розвитку юридичної відповідальності державних службовців

у незалежній Україні (1993-2010 рр.) характеризується прийняттям

єдиного комплексного нормативно-правового акта, який упорядковував

діяльність державних службовців і, зокрема, встановлював аспекти

дисциплінарної відповідальності, відмежовуючи її від дисциплінарної

відповідальності, передбаченої трудовим законодавством. Прийнятий

Кримінальний кодекс України також визначив конкретні службові злочини

й спеціальні кримінальні покарання, наприклад, позбавлення права

обіймати посади. Важливою подією даного періоду також стало прийняття

Основного Закону України, який передбачав конституційно-правову

відповідальність державних службовців та визначав основоположні

принципи.

За період встановлення курсу на європейську інтеграцію (2011- 2014

рр.) посилюється юридична відповідальність державних службовців й

відбувається конкретизація, деталізація та доповнення положень, що

стосуються окремих груп правопорушень, які вчиняються посадовими

особами, зокрема корупційних діянь. Також важливо відзначити, що в цей



361

період здійснюється диференціація правового регулювання окремих видів

державної служби, що передбачає встановлення чітких положень, які

окреслюють конкретні види юридичної відповідальності, до якої

притягаються відповідні посадовці.

За сучасного періоду (періоду європеїзації) (2015 р. – до сьогодення)

здійснення активної політики у сфері запобігання та протидії корупційним

правопорушенням серед державних службовців дозволяє акцентувати

увагу саме на юридичній відповідальності за дану групу правопорушень.

Прийняття нового Закону України «Про державну службу» стало значною

подією сучасного періоду, оскільки в ньому визначаються чіткі аспекти

притягнення до юридичної відповідальності державних службовців. Окрім

того, внесені зміни до інших нормативно-правових актів посилили

юридичну відповідальність посадових осіб, зокрема й кримінальну, й

передбачили застосування такого додаткового механізму державного

примусу як спеціальна конфіскація з визначенням більш конкретного

порядку її проведення.

3. Юридична відповідальність державних службовців – це

правовідносини, які виникають між державою, в особі уповноважених на

те органів або посадових осіб та державним службовцем, що вчинив

правопорушення або злочин і, які передбачають застосування до

правопорушника заходів державного примусу у вигляді настання

негативних наслідків майнового, організаційного, морального та іншого

характеру, з метою відновлення справедливості й правопорядку та

недопущення вчинення аналогічного чи суміжного правопорушення у

майбутньому.

Юридична відповідальність державних службовців є особливим

засобом примусового характеру, для якого характерним є наступне: вид

державно-владного примусу; законодавчо закріплені види та підстави

юридичної відповідальності; зумовленість спеціального статусу
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державного службовця; застосування специфічних санкцій за

правопорушення; спеціальний процесуальний порядок застосування видів

юридичної відповідальності; можливість застосування декількох видів

юридичної відповідальності одночасно.

4. Застосування принципу справедливості юридичної

відповідальності передбачає рівнозначну реакцію держави на вчинене

державним службовцем правопорушення й використання засобів

державно-владного примусу, які відповідають суспільній шкоді або

небезпеці, завданій через здійснення порушення права.

Принцип обґрунтованості полягає в тому, що усі факти, які пов’язані

із вчиненим державним службовцем правопорушення, мають бути

всебічно досліджені з метою виявлення наявності протиправного діяння, а

також, у певних випадках, шкоди, що була завдана такими діями посадової

особи. Якщо в діях державного службовця не виявлено ознак

правопорушення або злочину, то відсутнє будь-яке підґрунтя для

притягнення останнього до юридичної відповідальності й застосування до

нього засобів державно-владного примусу у вигляді санкцій.

Принцип своєчасності має на меті якнайшвидше здійснення процесу

розгляду справи та притягнення до юридичної відповідальності

державного службовця. З метою недопущення ухилення державного

службовця від відповідальності за скоєні ним протиправні діяння, повинні

проводитися усі необхідні заходи.

Принцип невідворотності розкривається у тому, що законодавці

мають належним чином формувати зміст правових норм, які визначають

юридичну відповідальність державних службовців, задля неможливості

існування прогалин та недоліків у правовому регулюванні інституту

юридичної відповідальності останніх, які можуть дозволити ухилитися їм

від примусових заходів.



363

Принцип виховання державного службовця спрямовує юридичну

відповідальність державних службовців у напрямі реалізації превентивної

функції, а також передбачає формування такої моделі правосвідомості в

посадовців, яка не визнаватиме правопорушення в якості позитивних дій.

Гарантіями юридичної відповідальності державних службовців є

такі: гарантія дотримання прав, свобод та законних інтересів державних

службовців; гарантія невинуватості державного службовця, поки

уповноважений орган не доведе зворотне; гарантія ознайомлення

державним службовцем з матеріалами справи щодо притягнення його до

юридичної відповідальності; гарантія правового захисту; гарантія

винесення відповідного рішення щодо притягнення державного службовця

до юридичної відповідальності; гарантія надання можливості оскаржити

винесене рішення щодо притягнення до юридичної відповідальності.

5. Надано наступну класифікацію мети юридичної відповідальності

державних службовців: 1) охорона суспільних правовідносин у сфері

державної служби; 2) захист прав, свобод та законних інтересів усіх

учасників суспільних правовідносин; 3) покарання винного у

правопорушенні державного службовця; 4) виховання державного

службовця й моральна перебудова останнього, спрямована на формування

у нього шанобливого ставлення до закону; 5) попередження та

недопущення вчинення ним або іншими державними службовцями

правопорушень у майбутньому; 6) рівноправне та справедливе

притягнення до юридичної відповідальності даних осіб на загальних

умовах, які стосуються усіх громадян, із врахуванням певних особливостей

для державних службовців.

6. Правоохоронна функція передбачає визначення складів

правопорушень та злочинів для такої специфічної категорії громадян як

державні службовці й застосування щодо них відповідних санкцій за

вчинені протиправні діяння. Відновлююча функція передбачає стягнення з
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державного службовця матеріального або морального характеру на

задоволення та відшкодування існуючої у зв’язку з правопорушенням

матеріальної або моральної шкоди. Завдяки каральній функції правовий

статус державного службовця може звужуватися, він позбавляється певних

прав та набуває нових обов’язків, наприклад, сплатити моральну чи

матеріальну компенсацію, штраф тощо. Таким чином, забезпечується

покарання правопорушника-державного службовця.

Юридична відповідальність, виконуючи виховну функцію,

передбачає не лише застосування примусових негативних заходів

матеріального чи морального характеру, а також і заходів позитивного

психологічного впливу задля забезпечення утворення високих

правомірних моральних цінностей у правопорушника-державного

службовця. Превентивна або попереджувальна функція забезпечує

застосування до державних службовців відповідних засобів примусового

характеру, які унеможливлять появу в них нових намірів щодо вчинення

правопорушень або злочинів. Інформаційна функція в юридичній

відповідальності державних службовців передбачає оприлюднення

відомостей щодо вчинення державними службовцями-правопорушниками

правопорушення, про хід розгляду справ, а також про застосування

відповідних санкцій стосовно них.

7. Зміст юридичної відповідальності державних службовців – це

обов’язок державних службовців сумлінно дотримуватись встановлених

правових норм та правил, а також безпосередньо їх виконувати, що може

перетворитися в обов’язок понести покарання у вигляді негативних

наслідків особистого, матеріального чи нематеріального характеру за

порушення визначених норм або правил.

8. Кримінальна відповідальність державного службовця полягає в

застосуванні до нього заходів державного примусу у вигляді настання

негативних наслідків з метою відновлення справедливості й правопорядку
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та недопущення вчинення аналогічного чи суміжного злочину у

майбутньому, передбаченого нормами Кримінального кодексу України.

При цьому державний службовець притягується до кримінальної

відповідальності лише у випадку порушення кримінального законодавства,

якщо він здійснив недотримання правил, забезпечення яких входить до

його службових обов’язків. Відповідно, відсутність зв’язку між

службовими повноваженнями та деструктивними діями щодо потерпілого

свідчить про відсутність службового злочину. Таким чином, підставою

притягнення державного службовця до кримінальної відповідальності є

сукупність двох обставин: вчинення злочину та недодержання правил,

забезпечення виконання яких належить до його службових обов’язків.

9. Особливостями адміністративної відповідальності державних

службовців є: 1) застосування за вчинення державними службовцями

адміністративних правопорушень; 2) у нормах Кодексу про

адміністративні правопорушення вживається формулювання «посадова

особа», яке є значно вужчим за досліджуваний інститут; 3) посадова особа

може нести відповідальність не так за свої дії, як за недостатню

організованість робочого процесу підлеглих; 4) основною категорією

адміністративних проступків є корупційні правопорушення; 5) переважну

більшість адміністративних проступків можна кваліфікувати як

невиконання чи неналежне виконання повноважень; 6) при застосуванні

санкцій обов’язковою є участь спеціально уповноважених органів чи їх

уповноважених осіб; 7) до державних службовців застосовуються санкції у

вигляді штрафів або конфіскації грошей, одержаних внаслідок вчинення

адміністративного правопорушення; 8) стягнення збитків, завданих

державним службовцем, пов’язується із особою порушника, а не

підприємством чи організацією.

10. Цивільно-правова відповідальність державних службовців – це

застосування до них заходів державного примусу у вигляді здійснення
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відшкодувань за вчинення фізичної, матеріальної чи моральної шкоди,

завданої їх незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, з метою

відновлення справедливості й правопорядку, передбаченого нормами

Конституції України, Цивільного кодексу України та інших актів

законодавства.

11. Дисциплінарна відповідальність державного службовця – це

застосування до нього передбачених законодавством дисциплінарних

стягнень за порушення службової дисципліни, з метою відновлення

справедливості й правопорядку та недопущення вчинення аналогічного чи

суміжного правопорушення у майбутньому, передбаченого нормами

спеціального законодавства та законодавства про працю.

12. До особливостей матеріальної відповідальності державних

службовців належать наступні:

1) застосовується державними органами у регресному порядку;

2) сутність матеріальної відповідальності державних службовців

суттєво відрізняється від матеріальної відповідальності усіх інших

категорій працівників;

3) можливість застосування судового порядку у випадку ненадання

державним службовцем згоди на добровільне відшкодування шкоди,

відмови від відшкодування шкоди чи невідшкодування шкоди;

4) регулювання інституту здійснюється нормами спеціального

законодавства.

13. Проблему відсутності альтернативи у співвідношенні між видом

дисциплінарного проступку й санкціями ми вбачаємо у тому, що за кожен

дисциплінарний проступок, передбачений Законом України «Про

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, може бути застосовано лише

одну із дисциплінарних санкцій. В уповноважених повинен бути вибір

щодо застосування виду покарання, відштовхуючись від сутності
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проступку, та інших факторів. Вирішити дану проблему можна

наступними способами:

1) виключити зі змісту статті 66 Закону України «Про державну

службу» пункти 2, 3, 4 та 5. У такому разі кожен із видів дисциплінарних

санкцій буде застосовуватись на розсуд дисциплінарної комісії;

2) як альтернативний варіант, можливою є регламентація

альтернатив у пунктах 2, 3, 4 та 5 статті 66 чинного Закону України «Про

державну службу».  У такому разі зміст даної статті буде наступним:

«Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх

застосування.

…2. У разі допущення державним службовцем дисциплінарного

проступку, передбаченого пунктами 2, 6, 12 частини другої статті 65 цього

Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може

обмежитися зауваженням.

3. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних

проступків, передбачених пунктами 1, 2, 4-7, 12, 13 та 15 частини другої

статті 65 цього Закону, суб’єктом призначення або керівником державної

служби такому державному службовцю може бути оголошено догану.

4. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних

проступків, передбачених пунктами 1, 2, 6-8, 14, 15 частини другої статті

65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом

року) дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4 та 5 частини

другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної

служби може попередити такого державного службовця про неповну

службову відповідність.

5. Звільнення з посади державної служби може бути застосоване у

разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1-4, 7-

11, 13-15 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення
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систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку,

передбаченого пунктом 12 частини другої статті 65 цього Закону».

14. Для вирішення проблеми відсутності класифікації державних

службовців за критерієм правового врегулювання пропонуємо доповнити

розділ VIII Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII  статтею «Класифікація державних службовців» наступного змісту:

«Види державних службовців.

1. Державні службовці за критерієм притягнення до відповідальності

поділяються на:

1) державних службовців органів виконавчої влади та їх апарату,

правовий статус яких повністю регулюється нормами цього Закону

(держслужбовці Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та

інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних

адміністрацій);

2) державних службовців, які мають спеціальні звання (державні

службовці органів прокуратури, органів військового управління,

закордонних дипломатичних установ України, державних органів,

особливості проходження державної служби в яких визначені статтею 91

цього Закону, інших державних органів).

2. Притягнення до відповідальності державних службовців органів

виконавчої влади та їх апарату здійснюється відповідно до норм цього

Закону.

3. Притягнення до відповідальності державних службовців, які

мають спеціальні звання, здійснюється відповідно до норм цього Закону та

інших актів законодавства».

15. Визначено наступні напрями реалізації тенденції до заміни

термінів «посадова особа», «службова особа», «державний службовець» на

термін «публічний службовець»:
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1) заміна у науковому обігу терміна «державна служба» на термін

«публічна служба» і, відповідно, «державний службовець» на «публічний

службовець»;

2) прийняття Закону України «Про публічну службу»;

3) внесення змін до інших актів законодавства, передусім, до

Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні

правопорушення, з метою приведення їх у відповідність до єдиної

термінології.

16. Особливостями досвіду правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців Федеративної Республіки

Німеччина є такі: 1) дисциплінарну відповідальність можуть нести як

чинні державні службовці, так і ті, що вже вийшли на пенсію, за вчинені

проступки під час своєї службової діяльності; 2) у даній державі прийнято

Федеральний дисциплінарний статут Федеративної Республіки Німеччина

від 09 липня 2001 року (Bundesdisziplinargesetz), який власне і врегульовує

питання, пов’язані із притягненням державних службовців до

дисциплінарної відповідальності; 3) перелік дисциплінарних стягнень є

ширшим, аніж в Україні, він включає заходи матеріального характеру, у

тому числі й щодо пенсіонерів; 4) у Федеративній Республіці Німеччина на

законодавчому рівні не встановлено підстави притягнення державних

службовців до дисциплінарної відповідальності. Саме тому питання про

міру покарання належить до компетенції безпосереднього керівника і

вищої інстанції, якою є Дисциплінарний суд Федеративної Республіки

Німеччина.

Виділено такі особливості правового регулювання юридичної

відповідальності державних службовців у Великій Британії: 1)

традиційність та елітаризм державної служби; 2) притягнення державних

службовців до відповідальності здійснюється за допомогою комплексу
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законодавчих актів; 3) суттєва роль приділяється локальному нормативно-

правовому регулюванню.
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Додаток 2
Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому,

окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались на кафедрі
муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Навчально-
наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету
«Острозька академія», а також були оприлюднені на всеукраїнських та
міжнародних конференціях: «Актуальні проблеми правового регулювання
економічної безпеки (Присвячена 80-ти річному ювілею професора кафедри
економіко-правових дисциплін Кухаренка Володимира Дмитровича)» (м. Київ,
2 жовтня 2013 р.), «Права людини в умовах сучасного державотворення:
теоретичні і практичні аспекти» (м. Дніпропетровськ, 22–23 листопада 2013 р.),
«Право: історія, теорія, практика» (м. Львів, 14–15 березня 2014 р.), «Дотримання
прав людини: Сучасний стан правового регулювання та перспективи його
вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми юридичної
науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня
2015 р.), «Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України»
(м. Київ, 23–24 липня 2015 р.), «Актуальні проблеми сучасного правознавства»
(м. Київ, 28–29 січня 2016 р.), «Проблеми теорії права і практики правореалізації
на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.), «Теорія і практика
розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.), «Актуальні
проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28
січня 2017 р.), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України»
(м. Львів, 27–28 січня 2017 р.).
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