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Українська модель правового
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Вігноавлмы рмфкмы гйя нмбугмвз пуфаплмї кмгдйі ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла в Укоаїлі прайм
нозилярря Кмлпрзрууії 1996 омку,
яка жакоінзйа кмйм вігнмвіглзт мплмвлзт мбмв’яжків. Оглак, ла лаху гукку, уя кмгдйщ вкйыфає в пдбд лзжку
ноавмвзт кмйіжіи, які ла ноакрзуі
каырщ лапйігкмк взпмкзи оівдлщ ндодвзцдлля
кде
гмнупрзкмї/гмжвмйдлмї нмвдгілкз, взжлафдлмї кмймк
мплмвлзт мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла.
Вмглмфап, гйя вірфзжлялмї ноавмвмї лаукз гмпзрщ акруайщлзк нзралляк жайзхаєрщпя номбйдка взжлафдлля пурлмпрі, кіпуя ра омйі мплмвлзт мбмв’яжків в ноавмвмку прарупі
мпмбз, як мглмгм іж мплмвлзт жапмбів
смокувалля ноавмвмї пвігмкмпрі йыгзлз і гомкагялзла ра фзллзків жабджндфдлля ноавмнмоягку. Вномгмве
омжвзрку Укоаїлз як лджайделмї
гдоеавз,
номбйдка
взжлафдлля
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла,
жмкодка, и кмлпрзрууіилзт, нозвдорайа увагу фзкаймї кійщкмпрі вфдлзт.
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Помрд, пуфаплзи дран омжвзрку лаукмвзт гмпйігедлщ таоакрдозжуєрщпя
соагкдлраоліпры, мпкійщкз мбмв’яжкз
рак і лд жлаихйз ґоулрмвлмгм взпвірйдлля, а взжлафдлля пурлмпрі ра жкіпру укоаїлпщкмї кмгдйі ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії мбмв’яжків
йыгзлз і гомкагялзла вжагайі лд
номвмгзймпщ.
Мдрмы праррі є гмпйігедлля мпмбйзвмпрди укоаїлпщкмї кмгдйі ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла, у
рмку фзпйі, взявйдлля ндодваг ра
лдгмйіків ракмї кмгдйі.
Загайщлмвігмкзк є рми сакр, цм
ноавмва пзпрдка Укоаїлз кає мжлакз
омкалм-гдокалпщкмї ноавмвмї пік’ї,
мпкійщкз буйа жаплмвала ла ыозгзфлзт нмляррят ра нозлузнат озкпщкмгм ноава. Віграк, укоаїлпщкіи кмгдйі
ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла
нозракаллі озпз, які є таоакрдолзкз
гйя кмгдйди, цм нмхзодлі в коаїлат
омкалм-гдокалпщкмї ноавмвмї пік’ї.
Змкодка, вкажала кмгдйщ бажуєрщпя ла йібдоайщліи кмлуднуії жакоін-
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йдлля мбмв’яжків, рмбрм увага жакмлмгавуя ндодваелм жмпдодгедла ла
ілпрзрурі ноав ра пвмбмг мпмбз і кдталіжкат їт жабджндфдлля ра одайіжауії,
нмоівлялм
ж
ілпрзрурмк
мбмв’яжків. Оглак, уд лд пвігфзрщ ном
рд, цм в Укоаїлі вжагайі вігпурліи
кдталіжк жабджндфдлля ра одайіжауії
мплмвлзт мбмв’яжків мпмбз. Наоажі в
укоаїлпщкмку жакмлмгавпрві првмодлзи гмпзрщ ґоулрмвлзи кдталіжк
ноавмвзт номудгуо, які пноякмвалі
ла жабджндфдлля дсдкрзвлмгм взкмлалля мпралліт. Поз ущмку, ваорм
жауваезрз, цм пралмвйдлля вкажалмгм ілпрзруру в Укоаїлі ла впіт дранат
имгм омжвзрку пуномвмгеуваймпщ
номбйдкакз, нмв’яжалзкз ж имгм одайіжауієы.
Як жажлафаймпщ, гедодймк, якд
жакоінйыє кмйм мплмвлзт мбмв’яжків
мпмбз в Укоаїлі є Кмлпрзрууія
1996 омку. Так, вігнмвіглм гм Рмжгійу
ІІ «Поава, пвмбмгз ра мбмв’яжкз йыгзлз і гомкагялзла» Кмлпрзрууії
Укоаїлз 1996 омку ла мпмбу нмкйагдлм гмпзрщ хзомкд кмйм мбмв’яжків,
жмкодка, мбмв’яжмк барщків урозкуварз гірди гм їт нмвлмйірря; мбмв’яжмк
нмвлмйірліт гірди нікйуварзпя ном
пвмїт
лдноауджгарлзт
барщків;
мбмв’яжмк кмелмгм мрозкарз нмвлу
жагайщлу пдодглы мпвіру; мбмв’яжмк
гомкагял жатзцарз Вірфзжлу, її лджайделіпрщ і рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ;
мбмв’яжмк гомкагял халуварз гдоеавлі пзквмйз Укоаїлз; мбмв’яжмк гомкагял вігбуварз віипщкмву пйуебу,
вігнмвіглм гм жакмлу; мбмв’яжмк кмелмгм лд жанмгіыварз хкмгу нозомгі,
куйщруоліи пнагцзлі, вігхкмгмвуварз жавгалі лзк жбзркз; мбмв’яжмк кмелмгм пнйафуварз нмгаркз і жбмоз в
нмоягку і омжкіоат, впралмвйдлзт
жакмлмк; мбмв’яжмк гомкагял цмоіфлм
нмгаварз гм нмгаркмвзт ілпндкуіи жа
кіпудк номезвалля гдкйаоауії ном
пвіи каилмвзи прал ра гмтмгз жа кзлуйзи оік, у нмоягку впралмвйдлмку
жакмлмк; мбмв’яжмк кмелмгм лдутзйщлм гмгдоеуварзпя Кмлпрзрууії Укоаїлз ра жакмлів Укоаїлз, лд нмпягарз
ла ноава і пвмбмгз, фдпрщ і гігліпрщ
ілхзт гомкагял [1].

В нмгайщхмку, вкажалі взцд
мбмв’яжкз кмлкодрзжуырщпя ра взжлафаєрщпя кдталіжк їт одайіжауії ла оівлі гайуждвмгм жакмлмгавпрва. Так,
ланозкйаг, взкмлалля нмгаркмвмгм
мбмв’яжку взжлафаєрщпя нмймедллякз
Пмгаркмвмгм
кмгдкпу
Укоаїлз
2010 омку, гд жакоінйдлм номудгуолм-ноавмвзи кдталіжк пноавйялля
мбмв’яжкмвзт нмгарків і жбмоів в
Укоаїлі; взфдонлзи ндодйік нмгарків
і жбмоів, цм пноавйяырщпя в Укоаїлі,
ра нмоягмк їт агкіліпроувалля; ндодйік нйарлзків нмгарків і жбмоів, їт
ноава ра мбмв’яжкз; кмкндрдлуія кмлромйыыфзт могалів і нмвлмваедлля
їт нмпагмвзт мпіб ніг фап жгіиплдлля
нмгаркмвмгм кмлромйы ра ілхзт агкіліпроарзвлзт сулкуіи, а ракме вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва. Поз ущмку, нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз кіпрярщ фіркд омж’яплдлля, цм
ракд нмгаркмвзи мбмв’яжмк, кмйз віл
взлзкає, жкілыєрщпя і нознзляєрщпя,
а ракме нмоягмк имгм взкмлалля
(праррі 36-38) [2].
На номрзвагу Пмгаркмвмку кмгдкпу Укоаїлз, нмймедлля Сікдилмгм
кмгдкпу Укоаїлз лд взжлафаырщ жкіпру мбмв’яжку барщків урозкуварз гірди
гм їт нмвлмйірря ра мбмв’яжку нмвлмйірліт гірди нікйуварзпя ном пвмїт лдноауджгарлзт барщків, а взжлафаырщ
рійщкз пнмпмбз їт взкмлалля. Вмглмфап, кіпрзрщпя лмока, яка вкажує, цм
одгуйывалля пікдилзт віглмпзл жгіиплыєрщпя Сікдилзк кмгдкпмк Укоаїлз
ж
кдрмы
урвдогедлля
нмфурря
мбмв’яжку ндодг барщкакз, гірщкз ра
ілхзкз фйдлакз пік’ї (прарря 1). Віграк, нмймедллякз Сікдилмгм кмгдкпу
Укоаїлз жакоінйдлм гмпзрщ хзомкд
кмйм пікдилзт мбмв’яжків, мбмв’яжків
нмгоуеея, у рмку фзпйі каилмві ра
лдкаилмві, мбмв'яжкз кардоі, барщка і
гзрзлз ра ілхі. Оплмвлі мбмв’яжкз
цмгм урозкалля барщкакз лднмвлмйірліт гірди і лавнакз, в нмймедлля
Сікдилмгм кмгдкпу Укоаїлз лабуваырщ ілхмгм смокуйывалля, жмкодка,
мбмв’яжмк кардоі, барщка урозкуварз
гзрзлу (Гйава 15) ра мбмв’яжмк нмвлмйірліт гмфкз, пзла урозкуварз ба-
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рщків (Гйава 17). Коік ущмгм,
мбмв’яжмк барщків урозкуварз гзрзлу
гм
її
нмвлмйірря
гмнмвлыєрщпя
мбмв’яжкмк барщків урозкуварз нмвлмйірліт гмфку, пзла ра нігправз имгм
взлзклдлля, у рмку фзпйі, укмвз имгм
взкмлалля (Гйава 16) [3].
Щмгм мплмвлмгм мбмв’яжку кмелмгм лд жанмгіыварз хкмгу нозомгі,
куйщруоліи пнагцзлі, вігхкмгмвуварз жавгалі лзк жбзркз, рм жакмлмгавдущ ракме лд рйукафзрщ имгм жкіпр в
лмокат фзллмгм жакмлмгавпрва. Так,
ланозкйаг, нмймедлля Здкдйщлмгм
кмгдкпу Укоаїлз ра Ліпмвмгм кмгдкпу
Укоаїлз кіпрярщ ндодйік мбмв’яжків
вйаплзків ждкдйщлзт гійялмк, ждкйдкмозпрувафів, вйаплзків ра кмозпрувафів йіпів, а нмймедлля Закмлу
Укоаїлз «Пом мтмомлу лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца» взжлафає
кмйм мбмв’яжків гомкагял у гайужі
мтмомлз лавкмйзхлщмгм нозомглмгм
пдодгмвзца (прарря 12) [4]. Поз ущмку, Закмл Укоаїлз «Пом куйщруоу»
взжлафає кмйм мбмв’яжків у псдоі куйщруоз (прарря 11) [5]. Тмбрм,
мбмв’яжмк кмелмгм лд жанмгіыварз
хкмгу нозомгі, куйщруоліи пнагцзлі,
вігхкмгмвуварз жавгалі лзк жбзркз
кіпрзрщ лзжку гмнмкіелзт мбмв’яжків,
які жакоінйдлі в ілхзт ноавмвзт акрат ра ланоавйдлі ла водгуйывалля
псдо мтмомлз лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца ра мтмомлз куйщруолмї пнагцзлз.
Дйя жабджндфдлля взкмлалля
мбмв’яжку кмелмгм мрозкарз нмвлу
жагайщлу пдодглы мпвіру в Укоаїлі
нозилярм лмокарзвлм-ноавмві акрз,
які одгуйыырщ псдоу мпвірз. Сдодг
лзт: Закмл Укоаїлз «Пом мпвіру» ра
Закмл Укоаїлз «Пом жагайщлу пдодглы мпвіру». Пмймедлля вкажалзт
гмкукдлрів, кіпрярщ фіркі омж’яплдлля
цм ракд мпвіра, ла цм вмла пноякмвала, ндодйік могалів, які лагійдлі нмвлмваедллякз цмгм лагйягу жа гмгдоеалляк жакмлмгавпрва в псдоі мпвірз, рмцм. Оглак, нмймедлля узт ед
жакмлів лд кмлкодрзжуырщ жкіпр
мбмв’яжку мрозкалля нмвлмї жагайщлмї
пдодглщмї мпвірз, номрд кає кіпуд
рійщкз рджа, цм жагайщла пдодгля
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мпвіра є мбмв'яжкмвмы мплмвлмы
пкйагмвмы бджндодовлмї мпвірз (прарря 3 Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлу
пдодглы мпвіру») [6].
Щд мглзк мплмвлзк мбмв’яжкмк
в Укоаїлі є мбмв’яжмк гомкагял вігбуварз віипщкмву пйуебу, якзи
вкйыфаєрщпя в нмлярря «віипщкмвзи
мбмв’яжмк». Так, вігнмвіглм праррі 1
Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлзи віипщкмвзи мбмв’яжмк і віипщкмву пйуебу» віипщкмвзи мбмв’яжмк вкйыфає, у
рмку фзпйі, і номтмгедлля віипщкмвмї
пйуебз. Піг віипщкмвмы пйуебмы
жакмлмгавдущ омжукіє гдоеавлу пйуебу мпмбйзвмгм таоакрдоу, яка нмйягає у номсдпіиліи гіяйщлмпрі нозгарлзт гм лдї жа пралмк жгмомв’я і вікмк
гомкагял Укоаїлз, ілмждкуів ра мпіб
бдж гомкагялпрва, нмв’яжаліи іж мбмомлмы Укоаїлз, її лджайделмпрі ра
рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі. Чап номтмгедлля віипщкмвмї пйуебз жаоатмвуєрщпя гомкагялак Укоаїлз гм їт
проатмвмгм праеу, праеу омбмрз, праеу омбмрз жа пндуіайщліпры, а ракме
гм праеу гдоеавлмї пйуебз (прарря 2
Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлзи віипщкмвзи мбмв’яжмк і віипщкмву пйуебу») [7]. Оглак, ла лаху гукку, іплує
ндвла кмйіжія в жакмлмгавпрві цмгм
взжлафдлля віипщкмвмї пйуебз пкйагмвзк
дйдкдлрмк
віипщкмвмгм
мбмв’яжку, мпкійщкз прарря гоуга Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлзи віипщкмвзи мбмв’яжмк і віипщкмву пйуебу»,
яка кає лажву: віипщкмва пйуеба і
взкмлалля віипщкмвмгм мбмв’яжку в
жанапі, гдкмлпроує нігтіг жакмлмгавуя, якзи бажуєрщпя ла взмкодкйдллі
віипщкмвмї пйуебз ж нмкіе ілхзт
пкйагмвзт дйдкдлрів віипщкмвмгм
мбмв’яжку. Нармкіпрщ, як вед жажлафаймпщ, прарря ндоха рмгм е жакмлу
кіпрзрщ вкажівку ла рд, цм віипщкмва
пйуеба вкйыфаєрщпя у взкмлалля
віипщкмвмгм мбмв’яжку.
Рмж’яплдлля жкіпру мбмв’яжку
гомкагял жатзцарз Вірфзжлу, її лджайделіпрщ і рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ
(віипщкмвмгм мбмв’яжку), имгм лдмбтіглмпрі, жкілз ла айщрдоларзвлу
пйуебу іж нмпзйалляк ла кмлкодрлзи
лмокарзвлм-ноавмвзи акр, якзи од-
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гуйыє її ра кмйм пуб’єкрів ла якзт лд
нмхзоыєрщпя имгм гія кіпрярщпя в
нмймедллят Закмлу Укоаїлз «Пом
жагайщлзи віипщкмвзи мбмв’яжмк і
віипщкмву пйуебу» [7].
Закіла віипщкмвмгм мбмв’яжку
(айщрдоларзвла пйуеба) одгуйыырщпя
мкодкзк ноавмвзк акрмк, а пакд Закмлмк Укоаїлз «Пом айщрдоларзвлу
(лдвіипщкмву) пйуебу». Пмймедлля
вкажалмгм жакмлу взжлафаырщ
могаліжауіилм-ноавмві жапагз айщрдоларзвлмї (лдвіипщкмвмї) пйуебз, якмы
вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз
кає бурз жакілдлд взкмлалля віипщкмвмгм мбмв’яжку, якцм имгм взкмлалля пундодфзрщ одйігіилзк ндодкмлалляк гомкагялзла.
Ваорм жауваезрз, цм віипщкмвзи
мбмв’яжмк
є
єгзлзк
мплмвлзк
мбмв’яжкмк в Укоаїлі, якзи ндодгбафає кмейзвіпрщ имгм айщрдоларзвлмгм
взкмлалля. Коік рмгм, гйя віипщкмвмгм мбмв’яжмку як і гйя нмгаркмвмгм
таоакрдолзк є жакмлмгавфд взжлафдлля имгм жкіпру.
Щд мглзк мплмвлзк мбмв’яжкмк є
мбмв’яжмк гомкагял халуварз гдоеавлі пзквмйз Укоаїлз. Так, вігнмвіглм
гм праррі 20 Оплмвлмгм Закмлу Укоаїлз гдоеавлзкз пзквмйакз Укоаїлз
є Ддоеавлзи Поанмо Укоаїлз, Ддоеавлзи Гдоб Укоаїлз і Ддоеавлзи
Гікл Укоаїлз [1]. Вкажалзи мбмв’яжмк
кає ндвлі мпмбйзвмпрі, мпкійщкз в
Укоаїлі вігпурліи ноавмвзи кдталіжк
имгм жабджндфдлля ра одайіжауії. Поз
ущмку, взкмлалля ущмгм мбмв’яжку
нмвзллм пуномвмгеуварзпя гйзбмкзк
вігфурряк нмвагз мпмбз гм гдоеавлмї
пзквмйікз Укоаїлз, і як лапйігмк,
жабджндфуварзпя пвігмкзк правйдлляк пакмї мпмбз цмгм кде гмнупрзкмї нмвдгілкз. Вмглмфап, укоаїлпщкд
жакмлмгавпрвм лд ндодгбафає палкуіи
жа лдлайделу одайіжауіы ущмгм
мбмв’яжку. Нармкіпрщ ндодгбафдла
козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа имгм
нмоухдлля (прарря 338 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз - Наоуга лаг
гдоеавлзкз пзквмйакз). Поз ущмку,
нмймедлля вкажалмї праррі ндодгбафаырщ вігнмвігайщліпрщ рійщкз жа нубйіфлу лаоугу лаг гдоеавлзкз пзк-

вмйакз Укоаїлз ра лаг мсіуіилм
впралмвйдлзк абм ніглярзк ноанмомк
фз гдобмк ілмждклмї гдоеавз.
Поз ущмку, вігпурлє взжлафдлля
рдокілу «нубйіфла лаоуга» [8, п. 337].
Віграк, нозтмгзкм гм взплмвку,
цм в Кмлпрзрууії Укоаїлз взмкодкйыєрщпя гва мплмвлзт мбмв’яжкз, а
пакд: мбмв’яжмк гомкагял жатзцарз
Вірфзжлу, її лджайделіпрщ і рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ ра мбмв’яжмк гомкагял
вігбуварз віипщкмву пйуебу, айд кдталіжк жабджндфдлля ра одайіжауії вкажалзт мбмв’яжків нмбугмвалзи ракзк
фзлмк, цм сакрзфлд взкмлалля
мбмв’яжку жатзцарз Вірфзжлу, її лджайделіпрщ і рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ
вігбуваєрщпя мбмв’яжмк вігбуварз віипщкмву пйуебу. Пігрвдогедлляк ущмгм
є рд, цм жакмлмгавдущ взжлафає, цм
віипщкмвзи мбмв'яжмк упралмвйыєрщпя
ж кдрмы ніггмрмвкз гомкагял Укоаїлз
гм жатзпру Вірфзжлз, жабджндфдлля
мпмбмвзк пкйагмк Збомилзт Сзй
Укоаїлз, ілхзт урвмодлзт вігнмвіглм
гм жакмлів Укоаїлз віипщкмвзт смокувалщ, а ракме ноавммтмомллзт могалів пндуіайщлмгм нозжлафдлля ра
Ддоеавлмї пндуіайщлмї пйуебз роалпнмору (прарря 1 Закмлу Укоаїлз «Пом
жагайщлзи віипщкмвзи мбмв’яжмк і віипщкмву пйуебу») [7].
З нмкіе впіт впралмвйдлзт мплмвлзт мбмв’яжків в Укоаїлз, лаибійщх
жлафуцзк ра вігноавлзк, ла лаху
гукку, є мбмв’яжмк кмелмгм лдутзйщлм гмгдоеуварзпя Кмлпрзрууії Укоаїлз ра жакмлів Укоаїлз, лд нмпягарз
ла ноава і пвмбмгз, фдпрщ і гігліпрщ
ілхзт гомкагял. Вкажалзи мбмв’яжмк
є улівдопайщлзк, мпкійщкз имгм вігпурліпрщ улдкмейзвйыє гаоалрувалля
багарщмт кмлпрзрууіилзт ноав, пвмбмг, жабджндфдлля взкмлалля ілхзт
кмлпрзрууіилзт мбмв’яжків.
Вмглмфап, вкажалзи мбмв’яжмк лмпзрщ жагайщлзи таоакрдо, мпкійщкз в
Укоаїлі вігпурліи пндуіайщлзи лмокарзвлм-ноавмвзи акр, якзи бз взжлафав, жкіпр, пнмпмбз взкмлалля,
кдталіжк имгм жабджндфдлля. Так,
жгіглм ж нулкрмк З нмпралмвз Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз віг
27 йырмгм 2009 омку № 1 «Пом пугм-
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ву ноакрзку у пноават ном жатзпр
гіглмпрі ра фдпрі сіжзфлмї мпмбз, а
ракме гіймвмї однурауії сіжзфлмї ра
ыозгзфлмї мпмбз» взбіо пнмпмбу жатзпру мпмбзпрмгм лдкаилмвмгм ноава,
жмкодка ноава ла нмвагу гм гіглмпрі
ра фдпрі, лайдезрщ нмжзвафдві. Ражмк
ж рзк, мпмба, ноавм якмї нмоухдлм,
кмед мбоарз як жагайщлзи, рак і пндуіайщлзи пнмпмбз жатзпру пвмгм ноава, взжлафдлі жакмлмк, якзи одгйакдлрує кмлкодрлі узвійщлі ноавмвіглмпзлз. Вігнмвіглм гм праррі 275 Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз жатзпр мпмбзпрмгм лдкаилмвмгм ноава жгіиплыєрщпя у пнмпіб, впралмвйдлзи гйавмы
3 ущмгм Кмгдкпу, а ракме ілхзкз
пнмпмбакз вігнмвіглм гм жкіпру ущмгм
ноава, пнмпмбу имгм нмхзодлля ра
лапйігків, цм їт пнозфзлзйм. Дм ракзт пндуіайщлзт пнмпмбів жатзпру
віглмпярщпя, ланозкйаг, пномпрувалля лдгмпрмвіолмї ілсмокауії, ра (абм)
ноавм ла вігнмвігщ (прарря 277 Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз), жабмомла
нмхзодлля ілсмокауії, якмы нмоухуырщпя мпмбзпрі лдкаилмві ноава
(прарря 278 Цзвійщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз) рмцм [9].
Такзк фзлмк, номалайіжувавхз
мплмвлі мбмв’яжкз, у рмку фзпйі, і
кдталіжкз їт жабджндфдлля ра одайі-

жауії, які ндодгбафдлі укоаїлпщкмы
кмгдййы ноавмвмгм жабджндфдлля ра
одайіжауії мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла, нозтмгзкм гм взплмвку ном
оіжлмкалірліпрщ нігтмгів жакмлмгавуя
гм ноавмвмгм взжлафдлля їт жкіпру ра
нмбугмвз лмокарзвлзт кдталіжків їт
жабджндфдлля ра одайіжауії, цм ла
ноакрзуі кмед карз лапйігкмк лд
омжукілля мпмбмы жкіпру її мплмвлзт
мбмв’яжків і рмку лд баеалля їт взкмлуварз.
Коік рмгм, гйя укоаїлпщкмї кмгдйі
ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла
таоакрдола номбйдкліпрщ цмгм їт
лайделмгм взкмлалля. Пом уд пвігфзрщ алайіж єгзлзт жвірів Гдлдоайщлмї
номкуоаруоз Укоаїлз ном козкілайщлі ноавмнмоухдлля нм гдоеаві жа
2013 – 2017 омкз [10]. Далі вкажалзт
жвірів кіпрярщ ілсмокауіы ном взпмкі
нмкажлзкз жаодєпромвалзт козкілайщлзт номвагедлщ цмгм лдгмрмокалмпрі гдоеавлзт кмогмлів, жабджндфдлля нозжмву ра кмбійіжауії, жймфзлів номрз гмвкіййя, жймфзлів номрз
вмйі, фдпрі ра гіглмпрі мпмбз, жймфзлів
номрз роугмвзт, взбмофзт ра ілхзт
мпмбзпрзт ноав і пвмбмг йыгзлз і
гомкагялзла ра ілхі.

Злочини у сфері охорони державної
таємниці, недоторканості державних
кордонів, забезпечення призову та
мобілізації
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Рзп. 1.1. – Кійькіпрь жаодєпромвалзт козкілайьлзт номвагедль цмгм жймфзлів у
псдоі мтмомлз гдоеавлмї раєклзуі, лдгмрмокалмпрі гдоеавлзт кмогмлів, жабджндфдлля
нозжмву ра кмбійіжауії у 2013-2017 омкат
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Як взглм іж галзт жажлафдлзт ла
озп. 1.1., нмкажлзк жаодєпромвалзт
козкілайщлзт номвагедлщ вномгмве
2013-2015 нмпрунмвм жбійщхувавпя і
пкйав 8778 козкілайщлзт номвагедлщ, мглак нмфзлаыфз ж 2016 омку
оіжкм жкдлхзвпя і пралмвзв 2610
номвагедлщ, айд у 2017 омуі жлмву
нмфав жбійщхуварзпя. Сдодг жймфзлів
у псдоі мтмомлз гдоеавлмї раєклзуі,
лдгмрмокалмпрі гдоеавлзт кмогмлів
лаибійщху нзрмку вагу пкйагаырщ
жймфзлз цмгм утзйдлля віг нозжмву
жа кмбійіжауієы, цмгм утзйдлля віг
нозжмву ла промкмву віипщкмву
пйуебу, цмгм утзйдлля віг віипщкмвмї пйуебз жа нозжмвмк мпіб мсіудопщкмгм пкйагу, цмгм утзйдлля віг
віипщкмвмгм мбйіку абм пндуіайщлзт
жбмоів. Цд кмед пвігфзрз ном лдбаеалля гомкагялакз Укоаїлз взкмлуварз нмкйагдлзи ла лзт мплмвлзи
мбмв’яжмк жатзцарз Вірфзжлу, її лджайделіпрщ і рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ
ра мбмв’яжмк вігбуварз віипщкмву
пйуебу, вігнмвіглм гм жакмлу.
Коік рмгм, в Укоаїлі гмпзрщ взпмкзк є оівдлщ утзйдлля віг лдпдлля
нмгаркмвмгм
мбмв’яжку.
Пігрвдогедлляк ущмгм є галі одирзлгу
Апмуіауії гзнймкмвалзт пдорзсікмвалзт бутгайрдоів (ACCA), жгіглм
якмгм Укоаїла нмроанзйа гм н’ярз
ндохзт коаїл іж взпмкзк оівлдк
рілщмвмї дкмлмкікз. Згіглм узт галзт, в Укоаїлі оівдлщ рілщмвмї дкмлмкікз пралмвзрщ 1 розйщимл 95,3
кійщяога гозвдлщ абм 45,96% віг

рмоіхлщмгм ВВП коаїлз. Ваорм жауваезрз, цм вкажала апмуіауія номвмгзйа гмпйігедлля ла нозкйагі 28
коаїл. Лігдомк жа лаивзцзк нмкажлзкмк рілщмвмї дкмлмкікз є Аждобаигеал (67,04%), ла гоугмку кіпуі
– Нігдоія (48,37%), Укоаїла – родря.
Ражмк ж рзк, лаилзефзи нмкажлзк
кає США, Янмлія ра Кзраи (7,78%,
10,08% ра 10,15% вігнмвіглм) [11,
п. 11].
Такзк фзлмк, укоаїлпщкіи кмгдйі
ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла
нозракаллі озпз, цм є таоакрдолзкз
гйя кмгдйди нмхзодлзт в омкалмгдокалпщкіи ноавмвіи пік’ї, жмкодка,
лаявліпрщ ноавмвмгм акру, якзи кає
лаивзцу ыозгзфлу пзйу ра взжлафає
кмйм мбмв’яжків. Оглак, є ндвлі
вігкіллмпрі,
нозракаллі
рійщкз
укоаїлпщкіи кмгдйі – уд взжлафдлля
хзомкмгм кмйа мплмвлзт мбмв’яжків
ра акудлрувалля увагз жакмлмгавуя
ла мбмв’яжкат мпмбз, аліе мбмв’яжкат
гдоеавз в мпмбі її гдоеавлзт могалів
в нмймедллят Оплмвлмгм Закмлу.
Коік рмгм, гйя укоаїлпщкмї кмгдйі
ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла
таоакрдолзк є гдкйаоарзвліпрщ мплмвлзт мбмв’яжків, мпкійщкз жакмлмгавдущ лд взжлафає жкіпру бійщхмпрі
мплмвлзт мбмв’яжків, а у гдякзт
взнагкат і пнмпмбз їт взкмлалля.
Віграк, галзи нігтіг кає лапйігмк,
взпмкі нмкажлзкз утзйдлля мпіб віг
взкмлалля мплмвлзт мбмв’яжків.
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Кйюфдвшд пймва: мбяжаллмпрз фдймвдка, ноавмвмд мбдпндфдлзд, мбяжаллмпрз омгзрдйди, вмдллая пйуеба

Chernovol O. Ukrainian model of legal support and implementation of the responsibilities of human and citizen.
The article is devoted to the Ukrainian model of legal support and implementation of
human rights and citizen. Attention is focused on issues of tax, family law, the duty of a
citizen to perform military service.
Key words: duties of a person, legal support, duties of parents, military service
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