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УДК 342.9 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1203342 А.М. МАКАРОВЕЦЬ,  здобувач Університету сучасних знань м. Київ, Україна ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  СТАТУСУ АПАРАТУ СУДУ А.N. MAKAROVETS,  Applicant of a Ph.D., University of Modern Knowledge, Kijv, Ukraine CONCEPT OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS  OF THE COURT APPARATUS  На шляху до незалежності судової влади від інших гілок виникають підвищені вимоги до чіт-кого визначення адміністративно-правового статусу, нормативно-правового регулювання, чіткого визначення напрямків та компетенцій, від чого залежить ефективність правового за-безпечення інтересів і свобод населення нашої держави. Розкриття сутності поняття та елеме-нтів структури адміністративно-правового ста-тусу працівників апарату суду дозволить вияви-ти характерні ознаки, визначити перспективність розвитку статусу, враховуючи судові реформи нинішньої влади. Проблеми визначення адміністративно-пра-вового статусу апарату суду були предметом досліджень багатьох вчених, як вітчизняних, так і зарубіжних (Є.В. Авдєєнко, Р.М. Аюпова, В.М. Бевзенко, С.О. Бондар, А.Л. Борко, В.А. Го-мада, М.К. Гримич, Д.В. Кірєєв, Р.С. Мельник, О.М. Музичук, Г.Я. Наконечна, І.В. Петренко, І.Л. Петрухін, С.С. Рєзнікова, В.В. Рунова, А.В. Сагун, М.І. Шатерніков, Д.Ю. Шпенов та ін.). Але, незважаючи на вагомий внесок науковців у розвиток теоретичної бази щодо функціонуван-ня апарату суду, низка питань залишається не-вирішеними, зокрема, сутність поняття адмініс-тративно-правового статусу апарату суду. Тому метою статті є з’ясування сутності та змісту по-няття адміністративно-правового статусу апа-рату суду. У перекладі з латинської мови «status» – становище, стан кого-або чого-небудь [1, с.545]. Нині найчастіше правовий статус визначають як систему прав, інтересів, свобод та обов’язків суб’єкта правовідносин, встановлених законом та гарантованих державою [2, с.27], хоча погля-ди на визначення даного терміну дещо різнять-

ся. Так, деякі науковці прирівнюють правовий статус до прав та обов’язків самого суб’єкта [3, с.179]. В свою чергу, О.О. Грицанов розглядає поняття правового статусу як соціальну позицію індивіда в цілісній соціальній системі існування [4, с.663], Н.М. Оніщенко наголошує, що статус є законодавчо встановленою та гарантованою державою системою обов’язків, свобод, прав та інтересів суб’єкта відносин у суспільстві [5]. Ко-лектив правників, розглядаючи адміністративно-правовий статус фізичної особи, визначає його як законодавчо встановлену сукупність прав та свобод, закріплених у ст.13, 14, 27–36, 38, 40–49, 53, 54 Конституції України [6], а також юри-дичних обов’язків індивіда (ст.65–68 [6]) в поєд-нанні з його адміністративною правосуб’єкт-ністю й адміністративною відповідальністю [7, с.91]. Сукупністю прав й обов’язків, а також за-конних гарантій й юридичної відповідальності вважає правовий статус К.В. Міронова [8, с.34] Цікавою є думка Ю.А. Чеботарьової, яка пропонує розглядати правовий статус у вигляді складної, розгорненої у часі, систему, в якій ва-жливу роль відіграють не лише складові елеме-нти, а й характер взаємодії між ними [9, с.17]. В.М. Карельський розглядає поняття правового статусу більш широко, вважаючи його багатоас-пектною категорією з певними, притаманними лише їй, ознаками [10]. Схожої думки дотриму-ється і Г.А. Борисов, додаючи до характеристик статусу чіткість та структурованість при взаємодії складових компонентів правового статусу [11]. Визначаючи поняття адміністративно-право-вого статусу апарату суду слід згадати думку Т.О. Коломієць, в працях автора адміністратив-но-правовий статус державного органу розгля-дається як сукупність прав й обов’язків суб’єкта, 
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визначених адміністративно-правовими норма-ми та закріплених за відповідними органами [12, с. 64]. Однак, слід зауважити, що окрім прав та обов’язків як елементу адміністративно-право-вого статусу є й інші, на чому наголошують інші вчені. Так, О.М. Бандурка вважає правовий ста-тус сукупністю повноважень державного органу, реалізуючи які забезпечується виконання за-вдань того чи іншого органу державної влади [13, с.23]. У свою чергу, І.Л. Бородін вважає  адміністративно-правовий статус певною сис-темою, яка складається з адміністративної пра-во- та дієздатності [14, с.26]. Н.Р. Нижник про-понує розглядати правовий статус працівників державної влади з точки зору встановлених та гарантованих державою мір поведінки службов-ця в службових взаємовідносинах [15].  На нашу думку, більш повний та конструкти-вний підхід до визначення поняття, що дослі-джується, висловила Н.А. Олефіренко. Автор у ході свого дослідження визначила адміністрати-вно-правовий статус адміністративних судів: логічна система зв’язку елементів статусу, які характеризують призначення, повноваження, особливості здійснення правосуддя, є взаємо-пов’язаними та доповнюють один одного [16, с.152]. Як комплексний показник адміністратив-но-правовий статус розглядали й інші вчені, вва-жаючи його одним із основних показників соціа-льної стратифікації, сукупністю прав та обов’язків особи, організації чи держави [17, с.225]. На на-шу думку, комплексний підхід до визначення ад-міністративно-правового статусу є найбільш пов-ним та повинен включати в себе права суб’єкта та його юридичні обов’язки в поєднанні з юриди-чною відповідальністю та правосуб’єктністю. Аналізуючи юридичну літератури, нами було виявлено три теоретичних аспекти визначення змісту адміністративно-правового статусу: 1) то-тожність з поняттям правосуб’єктності; 2) встано-влені на законодавчому рівні права та обов’язки суб’єкта; 3) система визначених нормативно прав, свобод, обов’язків, законних інтересів та юридичної відповідальності, які гарантуються державою та є основою для визначення суб’єктом своєї поведінки у суспільстві.  Розглядаючи сутність адміністративно-пра-вового статусу апарату суду, слід звернути ува-гу на певні особливості: права та юридичні обов’язки суб’єкта закріплені у нормативних ак-тах, які у своїй сукупності складають досить ве-ликий масив; норми права , якими регулюються адміністративно-правовий статус органів дер-жавної влади, тісно взаємопов’язані з нормами 

інших галузей права; на відміну від інших, адмі-ністративно-правовий статус не підлягає відчу-женню [18, с.110]. Отже, адміністративно-пра-вовий статус певного суб’єкта відображає його роль та місце в системі правовідносин, взає-мозв’язок з іншими учасниками правовідносин, а також закріплює його права, обов’язки та юридичну відповідальність.  Дослідження адміністративно-правового ста-тусу апарату суду нині є майже невивченим та законодавчо не врегульованим, відсутній ком-плексний оптимальний підхід до визначення статусу апарату суду, що особливо актуальним є в рамках судової реформи в Україні, тому пог-либлене вивчення адміністративно-правового статусу апарату суду є важливим для приско-рення судової реформи, підвищення ефективно-сті роботи судів, а також, що є важливим в полі-тичних умовах, які склалися, надасть можливість повернути довіру населення до державної влади та правосуддя. Завдяки специфіці діяльності та особливостям системи державних органів, апа-рат суду посідає особливе місце серед інших ор-ганів, не підпорядковуючись при цьому органам державної влади та управління [19, с.13]. Отже, адміністративно-правовий статус апарату суду є складним поняттям, цілісним комплексом норма-тивно закріплених прав й обов’язків, що відпові-дають завданням, функціям та принципам орга-нізації органу державної влади. Вивченню певних аспектів адміністративно-правового статусу апарату суду присвячені ро-боти Р.В. Ігоніна, Р.І. Кирилюка, Г.Г. Новосьоло-ва, В.І. П’ятковського, А.М. Хливнюка та інших. Проте, на жаль, навіть на законодавчому рівні на сьогодні не визначено чітко правовий статус співробітників апарату суду, лише поверхнево у деяких статтях законодавці намагаються конк-ретизувати поняття статусу через призначення та підзвітність даного державного органу (ст.151 [6]), хоча, на нашу думку, в даному випадку роз-глядається не сам правовий статус, а лише факт зайняття посади на законних підставах. Правовий статус працівників апарату суду дещо розкривається в Законі України «Про судо-устрій і статус суддів» [20]. Зокрема визначено, що Державна судова адміністрація призначена здійснювати як організаційне, так і фінансове забезпечення діяльності судових органів, та яв-ляється державним органом системи правосуд-дя; є підзвітною Вищій раді правосуддя; має те-риторіальні управління. Законом України «Про державну службу» визначено правовий статус посадових осіб апарату суду. Вказується також, 
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що оплата праці, медичне, транспортне та ма-теріально-побутове забезпечення може бути встановлене лише з дотриманням відповідних засад для даної категорії (ч.6 ст.152 [20]). Вихо-дячи з вищесказаного, можна виділити особли-вість адміністративно-правового статусу апара-ту суду як кадровий склад, за допомогою якого відбувається реалізація функцій та поставлених задач виконавчої влади. Проте, бачимо, що вказаними законами не регламентуються вимо-ги, юридична відповідальність та порядок приз-начення працівників апарату суду, а більш за все, зазначаються елементи правового статусу апарату суду. За п.1 Положення про Державну судову адміністрацію України від 22.10.2010 р. № 12 [21] апарат суду визначено як орган в складі системи судової влади.  Розглядаючи поняття адміністративно-право-вого статусу апарату суду, слід звернути увагу, що науковцями виділяються певні критерії для класифікації правового статусу: за характером (змістом) та за суб’єктами (фізичні/юридичні особи, іноземці, біженці, посадовий статус і т.п.). За змістом правовий статус класифікують на конституційний – характеризує правовий статус людини як громадянина та визначається Кон-ституцією; спеціальний – базуючись на консти-туційному, відображає особливості певних кате-горій громадян, таких як державні службовці, військовослужбовці, пенсіонери тощо; галузе-вий – конкретизує конституційний, характеризу-ючи права та обов’язки осіб в певній сфері сус-пільних взаємовідносин; індивідуальний – стосується конкретної особи, є сукупністю прав та обов’язків особи [2, с.44].  У нашому дослідженні доречно буде зупини-тися саме на спеціальному правовому статусі, оскільки працівники апарату суду є державними службовцями та виступають як важливий лан-

цюг в забезпеченні функціонування держави та взаємозв’язку держави та громадянина. Спеціа-льний правовий статус працівників суду вклю-чає в себе дві групи елементів: загальні (права та обов’язки, заборони та юридична відповіда-льність, які розповсюджуються на всі служби) та закріплені в статусі відповідної посади елементи.  Правова позиція Конституційного Суду Укра-їни [22] наголошує на тому, що незалежність судів, яка закріплена в ст.126 Конституції Украї-ни [6], є невід’ємною складовою правового ста-тусу апарату суду. Незалежність та недотор-канність суддів є конституційним принципом, за яким проходить організація та функціонування суду. Для працівників апарату суду в ст.129 Конституції України закріплено, що вони підко-рюються лише закону [6], зазначається, що ор-гани державної влади зобов’язані діяти в межах своїх повноважень та способами, які не супере-чать ч.2 ст.19 Конституції та законам України.  Адміністративно-правовий статус апарату суду нині є майже невивченим та законодавчо не врегульованим. Науковці виділяють для кла-сифікації правового статусу дві критерії: за зміс-том та за суб’єктами. У ході дослідження нами було виявлено три теоретичних аспекти визна-чення змісту адміністративно-правового стату-су: 1) тотожність з поняттям правосуб’єктності; 2) встановлені на законодавчому рівні права та обов’язки суб’єкта; 3) система визначених нор-мативно прав, свобод, обов’язків, законних інте-ресів та юридичної відповідальності, які гаранту-ються державою та є основою для визначення суб’єктом правовідносин. Отже, адміністративно-правовий статус апа-рату суду є складним поняттям, цілісним ком-плексом нормативно закріплених прав й обо-в’язків, що відповідають завданням, функціям та принципам організації органу державної влади. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Словник іншомовних слів / уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. К. : Наук. думка, 2000. 680 с. 2. Посібник помічника судді загального суду / Осика І. М. (ред.). К. : Проект ЄС «Прозорість та ефектив-ність функціонування судової системи України», 2010. 509 с. 3. Теория государства и права. Краткий учебник для вузов : учеб.-метод. пособие / С. А. Комаров,  А. В. Малько. М. : Изд-во НОРМА (Издат. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. 448 с. 4. Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. 896 с. 5. Теорія держави і права: Академічний курс : підручник / Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 366 с. 6. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 7. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник /  [В. В. Галунько , В. І. Курило , С. О. Короєд , О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко,  А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова]; за ред. проф. В. В. Галунька. Херсон : Грінь Д. С., 2015. 272 с. 8. Миронова К. В. Гражданская правосубъектность акционерных обществ : автореф. дис. � канд. юрид. наук : 12.00.03. СПб., 2007. 176 с. 
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normative rights, freedoms, duties, legitimate interests and legal responsibility, these are guaranteed by the state and its are the basis for determining the subject of legal relations. Generally, the administrative and legal status of the court apparatus is a complex concept, a holistic set of normatively en-trenched rights and responsibilities that are appropriate to the tasks, functions and principles of organizing a public authority. Key words: administrative-legal status, court apparatus, legislation, legal relations   




