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Vorwort
Mit dem vorliegenden Band 4 der Schriftenreihe unserer Vereinigung sollen die Ergebnisse
unserer am 26. November 2021 in digitaler Form durchgeführten internationalen Konferenz zum
deutsch-ukrainischen Rechtsverkehr in Zeiten von Corona dokumentiert und ein Einblick in
Rechtspraxis und Corona-Gesetzgebung der Ukraine und Deutschlands gegeben werden. Ein
herzlicher Dank gilt den Referenten, (Mit-)Organisatoren und Teilnehmern für ihren Einsatz und
ihr Interesse am deutsch-ukrainischen Rechtsdialog.
Das erneut von der COVID 19-Pandemie geprägte, hinter uns liegende Vereinsjahr war trotz
Kontaktbeschränkungen und Erschwernissen für die Deutsch-Ukrainische Juristenvereinigung ein
besonders erfolgreiches und ereignisreiches, wie auch der Bericht über die Vereinsaktivitäten auf
der Mitgliederversammlung am 26. November 2021 unmittelbar vor unserer Jahreskonferenz
zeigte:
Das internationale Symposium in Graz/Österreich im Dezember 2020 über die Reformen des
ukrainischen Rechts, die virtuelle Frühjahrsschule zum deutschen Recht in ukrainischer Sprache,
die ebenfalls virtuelle Vorlesungsreihe zu juristischen Berufen in Deutschland, die
Mitorganisation von vier weiteren internationalen Konferenzen zum Anwaltsberuf in der Ukraine,
zum Berufsrecht der Rechtsanwälte, zum Gerichtsrecht und zur Gerichtsreform, schließlich die
Konferenz, der diese Publikation gewidmet ist – wir können froh und stolz sein über das reiche
Vereinsleben und auf den aktiven und kreativen Einsatz unserer Mitglieder, die sich auch durch
die widrigen Bedingungen nicht entmutigen ließen. Wir freuen uns auf die weitere Arbeit in der
DUJV und hoffen, immer mehr Menschen mit unseren Aktivitäten zu erreichen!
Hamburg/Düsseldorf, im Dezember 2021
Rainer Birke
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Передмова
Метою даного четвертого тому серії публікацій нашого Об'єднання є документування
результатів Міжнародної конференції з питань німецько-українських правовідносин під час
Коронакризи, проведеної в онлайн-форматі 26 листопада 2021 року, а також ознайомлення
з юридичною практикою та законодавством за часів Корони як в Україні, так і в Німеччині.
Щира вдячність усім доповідачам, (спів-) організаторам і учасникам за їх особистий внесок
та інтерес, проявлений до німецько-українського правового діалогу.
Незважаючи на обмеження контактів, а також інші труднощі в діяльності Німецькоукраїнського об'єднання юристів, зумовлені пандемією COVID-19, все ж рік, який щойно
промайнув, був особливо вдалим і насиченим, про що також свідчить звіт про діяльність
Об'єднання, представлений на Щорічних зборах членів НУОЮ 26 листопада 2021 року
безпосередньо перед початком нашої конференції:
Міжнародний симпозіум у Граці/Австрія у грудні 2020 року з питань реформування
українського законодавства, віртуальна весняна школа з німецького права українською
мовою, також цикл онлайн-лекцій щодо юридичних професій у Німеччині, спільна
організація чотирьох інших міжнародних конференцій, зокрема з проблем судової реформи
в Україні та процесуального права, з питань адвокатської діяльності і,

нарешті,

конференція, котрій присвячена дана публікація – тож ми можемо радіти і пишатися
насиченим життям Об'єднання та активною і творчою діяльністю наших членів, які не
знеохотилися навіть у несприятливих умовах. Ми сподіваємося на подальшу плідну роботу
в рамках НУОЮ, а також ставимо за мету охопити своєю діяльністю ще більш широке коло
людей!
Гамбург/Дюсельдорф, грудень 2021 року
Райнер Бірке
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Фурса Світлана Ярославівна,
доктор юридичних наук, професор кафедри нотаріального, виконавчого
процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового
інституту права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Фурса Євген Іванович,
кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародного, цивільного та
комерційного права
Київського державного торговельно-економічного університету
НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ В
ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Для сприйняття проблем із захистом від COVID-19 вважаємо доцільним
розглянути не тільки медичний або правовий аспект, а й всю сукупність
інформації про суспільну реакцію на цю проблему. Так, дивною виглядає
картина, коли в Україні зафіксовані: найвища кількість смертей від цієї
хвороби і, одночасно, в Києві відбуваються мітинги, де висловлюються
заперечення проти вакцинування, а також в місцях вакцинування значні
скупчення людей, що «бажають» вакцинуватися. Тобто, фактично
одночасно, мають місце абсолютно протилежні за змістом масові рухи.
Такий стан масової людської свідомості свідчить про те, що у суспільних
відносинах має місце дисонанс точок зору на проблему з COVID-19. Чи
можна вважати, що такі прояви лежать в площині права чи такі обставини
мають аналізуватися суто крізь призму психології?
Вважаємо, що для розв’язання такої проблеми мають застосовуватися
різнобічні способи вирішення і врегулювання суспільних відносин, які не
завжди можна безпосередньо пов’язувати з правовими способами їх
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вирішення. Так, концентрація протилежних ідей в суспільстві не має
відношення до правової системи і можна говорити про те, що тут мав бути
задіяний політичний устрій країни, коли за рахунок впливу на електорат
політичні партії мали б пропагувати своє ставлення до існуючих проблем,
застерегти виникнення проблем повинна була державна пропагандистська
діяльність тощо.
Якщо в Україні всі політичні партії підтримують ідею виходу з
епідеміологічної

кризи

через

вакцинування

переважної

більшості

населення, то ситуація, що склалася, свідчить про існування тих сил, які не
входять до будь-яких політичних сил і на них не має впливу
пропагандистський механізм держави.
Розглянемо це питання на прикладі, коли всі високопосадовці стверджують
необхідність добровільної вакцинації, а Міністр охорони здоров’я навіть
взяв на себе зобов’язання в короткий строк вакцинувати десять мільйонів
українців. Як в такому разі сприймати протилежний рух, коли роботодавці
в односторонньому порядку змінюють умови трудового контракту і
визначають, що працівник повинен бути вакцинованим, інакше він не буде
допущений на робоче місце та буде відсторонений від виконання трудових
обов’язків без збереження заробітної плати? Як такі умови мають
сприйматися? Такі прояви боротьби з COVID-19 з боку роботодавців в
суспільстві обговорюються на рівні позитивних і негативних наслідків, але
ж це питання, однозначно, мусить розглядатися в правовій площині. Благі
наміри – це не привід в односторонньому порядку змінювати умови
трудового контракту в бік встановлення додаткових вимог, а також
створювати додаткові умови, яким має відповідати працівник. Для
вжиття такого обмеження прав мають бути достатні правові підстави
на рівні закону, оскільки згідно ст. 92 Конституції України основні права
та обов’язки визначаються виключно законами України. Звідси випливає,
що у разі сприйняття COVID-19 як пандемії згідно ст. 4 Закону України
«Про надзвичайний стан» в Україні чи в окремих її місцевостях мав
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вводитися особливий правовий режим, тоді всі громадяни будуть
усвідомлювати той високий рівень небезпеки, з яким вони зіткнулися.
У такому разі й інші нормативні акти були б адекватно сприйняті. Зокрема,
згідно Постанови Верховної Ради України від 20 жовтня 2020 року № 937IX «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків
пандемії та нових біологічних загроз» було рекомендовано Президенту
України утворити Національний штаб протидії COVID-19 (далі Національний штаб) та очолити його для організації оперативного
реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні,
підвищення спроможності національної системи охорони здоров’я,
запровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від
наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної безпекової стратегії
України в умовах нових глобальних біологічних викликів1. І хоча переважна
більшість

повноважень,

які

рекомендували

депутати

використати

Президенту, не відносяться до сфери його прав та обов’язків, але така
структура мала бути визнана в Україні найвищою та координуючою всі
процеси в державі.
Тому низький рівень вакцинації в Україні на сьогодні слід сприймати в
площині низької ефективності державної пропаганди вакцинування, що слід
розглядати і в контексті всіляких теорій змов.
Коли переважна більшість громадян не довіряє уряду країни, який робить
величезну кількість помилок, включаючи, укладання непрозорих контрактів
на поставку низькоякісних вакцин з країн, які не мають достатнього
світового авторитету в сфері розробки і вироблення вакцин та інших
медичних препаратів, то розраховувати на те, що громадяни підуть
вакцинуватися не доводиться. Коли такий уряд змушує громадян
вакцинуватися, то українські громадяни підробляють довідки про
1

Постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2020 року № 937-IX «Про заходи протидії поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних
наслідків пандемії та нових біологічних загроз» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/937-20#Text
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вакцинування… Така система взаємовідносин уряду і громадян в Україні,
абсолютно, передбачувана.
Тому теорія змов в Україні нині набрала істотну кількість прихильників і не
розвіяні її основні тези. Те положення, що вакцини стали політичним і
економічним знаряддям ствердження влади розвинених країн – це очевидно,
тому Україна купує недорогі вакцини і збирає по світу залишки вакцин у
провідних країн. Це жорстка система, коли кожна країна, насамперед, дбає
про своїх громадян і це, абсолютно, виправдано.
Але ж держави мають дбати про своїх громадян постійно, а не тільки у
період пандемії. Приведемо офіційну статистику2.
Кількість померлих за причинами смерті у січні-серпні 2021 року1

Коди причин
смерті за МКХ-

Осіб

10
Усього

A00–U85

439430

A00–B99

4214

A15–A19

1905

(ВІЛ)

B20–B24

1546

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

49448

з них злоякісні

C00–C97

49021

D50–D89

142

порушення обміну речовин

E00–E89

1466

з них цукровий діабет

E10–E14

1343

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

586

F10

465

G00–G98

2922

I00–I99

276070

I20–I25

192343

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
з них
туберкульоз
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та
окремі порушення із залученням імунного механізму
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю
Клас VІ. Хвороби нервової системи
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
з них
ішемічна хвороба серця

2

Кількість померлих за причинами смерті у січні-серпні 2021 року. Державна служба статистики України.
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_died.asp
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алкогольна кардіоміопатія

I42.6

2299

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

53470

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

13951

з них грип і пневмонія

J10–J18

10684

K00–K92

16040

K70

1140

L00–L98

398

сполучної тканини

M00–M99

234

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

1763

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

58

P00–P96

742

Q00–Q99

608

дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

15069

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

18627

V01–V99

2200

W65–W74

1269

X00–X09

808

Клас ХІ. Хвороби органів травлення
з них алкогольна хвороба печінки
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та
хромосомні аномалії
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,
що виявлені при клінічних і лабораторних

з них
транспортні нещасні випадки
випадкове утоплення та занурення у воду
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та
полум'я
випадкове отруєння, спричинене
отруйними

X40–X44,

речовинами (крім алкоголю)

випадкове отруєння та дія алкоголю
навмисне самоушкодження
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення

1

X46–X49

1033

X45

1181

X60–X84

4099

X85–Х99,

ушкодження

Y00–Y09

848

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

37077

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

36481

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

596

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Що в цих цифрах, насамперед, жахає, що ішемічна хвороба серця – це
головний фактор смерті громадян України і про це в нашій країні,
абсолютно, нічого не говорять та не вживають активних заходів, щоб
зменшити відповідні показники. Навіть сучасна медична реформа цього
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положення не враховує, оскільки перед зверненням до профільного лікаря
всі пацієнти зобов’язані пройти сімейного лікаря, але ж така система змушує
хвору

людину

очікувати

чергу

як

у

сімейного

лікаря,

такі

у

вузькопрофільного. Що сімейний лікар може порадити хворому, якщо він
не є фахівцем в усіх сферах медицини? Тому на сьогодні важливо
проаналізувати, а чи виправдала себе така схема організації медичної
допомоги не в контексті «розвантаження» фахівців вузьких сфер медичної
допомоги, а на предмет зайвих «відвідувань» сімейних лікарів, коли у
пацієнта болить вухо, але до отоларинголога він може звернутися лише
«через направлення сімейного лікаря» тощо. Однак, проблемність такого
порядку звернення полягає й в тому, що у разі прояву хвороби серця
можливість лікування і смерті може вимірюватися навіть хвилинами, а не
годинами. Тому цілком очевидно, що при таких хворобах потрібна екстрена
допомога фахівців і вона має надаватися терміново, але реалізувати її в черзі
до сімейного лікаря неможливо…
Якщо взяти до уваги й інший аспект медичної реформи щодо закриття
психіатричних лікарень, то у статистиці можна помітити, що в Україні
значна кількість громадян вкорочує собі вік і відповідна цифра смертей
жахлива – 4099. Але ж до цієї цифри необхідно додати й розлади психіки та
поведінки - 586, а також хвороби нервової системи 2922, що у сукупності
свідчить про, як мінімум, невчасність закриття психіатричних лікарень.
Щодо останньої статистики з приводу смертей від коронавірусу, то
смертність за один день складала близько вісімсот людей. Скільки людей
загинуло з причини, що їм не вистачило кисню? Загалом, як сприймати
статистику, коли вірус ідентифіковано і позначена смертність у 36481, а
також вірус неідентифіковано і позначена цифра 596. Виходить, що
пересічні громадяни не тестуються, оскільки не можуть собі дозволити
цього? А скільки хворих не можуть купити собі необхідні ліки і це стає
причиною смерті, в статистиці не зазначено. Всі громадяни України вже
звикли, що в лікарнях розташовані аптеки, але ж лікарні мають бути
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забезпечені всім необхідним. Коли ж в лікарні вивішують перелік ліків на
конкретний день, якими лікарня забезпечена, то це вже очевидне свідчення
і недовіри до лікарів, і корупції, і невиконання вимог законодавства,
зокрема, щодо безоплатного лікування. Оскільки перелік ліків розміщується
на одному аркуші, то цілком очевидно, що в лікарні має бути набір ліків від
усіх хвороб і він не може поміститися на одному аркуші.
Так, у ст. 49 Конституції України громадянам гарантується: «Держава
створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного
обслуговування.

У

державних

і

комунальних

закладах

охорони

здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких
закладів не може бути скорочена». Не зважаючи на це, конституційне
положення під приводом програми децентралізації і медичної реформи
медичні заклади скорочуються, а також мають місце випадки, коли в лікарні
зменшується кількість ліжок в стаціонарі. В медичних закладах не тільки
відсутні ефективні ліки, а й будь-які спеціальні від певних хвороб і
пацієнтам вказують, що їх необхідно придбати в аптеці тощо. Цілком
очевидно, що аптека в таких умовах є зручним засобом задовольнити
потреби хворих, але ж на придбання ліків від COVID-19 виділяються значні
державні кошти. Де вони, мають з’ясовувати правоохоронні органи. Як
могло статися так, що кисню не вистачає не в одній, а в багатьох лікарнях
України, коли міністр з трибуни Верховної Ради рапортує про те, що лікарні
всім забезпечені і не потрібно підіймати паніки? Відсутність кисню
політики називають диверсією, але ж хто її вчинив? Це привід для
політичної чи юридичної відповідальності?
Відсутність офіційних відповідей на поставлені питання знецінює правову
систему України, яка виявляється не здатною забезпечити ефективну
боротьбу з коронавірусом.
Вважаємо, що такий стан речей недопустимий в контексті захисту прав
людини в Україні, оскільки ми навіть не знаємо, скільки громадян України
ще перебуває на її території, тому медики має боротися за кожне життя,
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оскільки воно має цінність і не тільки статистичну. Отже, має бути
проведений перепис населення для того, щоб ми усвідомили, а скільки нас
залишилося і чи варто зупинити геноцид українського народу. Чому ми
використовуємо термін «геноцид»? Пояснити це не складно, оскільки
перебуваючи певний час під протекторатом Російської Федерації, а тепер
під керуванням інших розвинених країн ми постійно втрачаємо населення.
Але ж колись в Україні було п’ятдесят два мільйони громадян, а тепер?
Списати такі втрати населення на війну або COVID-19 неможливо через те,
що статистика не дозволить. Зокрема, в наведеній вище статистиці не існує
спеціального обліку загиблих внаслідок військових дій, що є неадекватним
по відношенню до тих військових, які і зараз знаходяться в окопах на
передовій.
Тому дуже хочеться присвячувати власні матеріали аналізу недоліків
законодавства та способам його поліпшення, наприклад, цивільного
судочинства, нотаріального або виконавчого процесу, оскільки від нього
залежить реальна охорона та захист прав суб’єктів цивільних відносин. Але
у період пандемії нам – вченим, практикам доводиться говорити про
кричущі факти управління державою, жахливі наслідки медичної реформи.
Тому у підсумку виникає риторичне питання : А хіба можна в таких умовах
визнати правову систему України досконалою, якщо вона не здатна
забезпечити право людини на безпеку та гарантувати ефективну медичну
допомогу?
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(м. Маріуполь, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПОРУ У ГОСПОДАРСЬКОМУ
СУДОЧИНСТВІ В УМОВАХ COVID-19
Право на судовий захист є одним із основоположних прав, яке гарантується
Конституцією України та міститься у Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод: права на справедливий суд (ст. 6) та права на
ефективний засіб юридичного захисту (ст. 13) [1]. В умовах поширення
COVID -19 були прийняти рішення за яких карантинні заходи матимуть
мінімальні ризики, принаймні в контексті реалізації права на захист.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 р. № 211 [2],
відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 р.,
з 12.03.2020 р. до 03.04.2020 на усій території України встановлено
карантин. У подальшому Кабінет Міністрів України постановою № 215
були посилено і розширено карантинні заходи у зв’язку з гострою
епідеміологічною ситуацією в Україні.
Рада суддів України рекомендувала судам на період з 16.03.2020 р. до
3.04.2020 р. встановити особливий режим роботи (лист №9-рс-186/20 від
16.03.2020 р.), а саме: роз’яснити учасникам можливість відкласти розгляд
справ; обмежити допуск у судові засідання та приміщення суду осіб з
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ознаками респіраторних захворювань; зменшити кількість судових засідань,
що призначаються для розгляду протягом робочого дня [3]. У той же час,
слід підкреслити, що уніфікованих правил не було вироблено, кожна судова
установа самостійно визначала графік роботи, порядок і спосіб проведення
засідань, порядок доступу до приміщень суду, подання документів тощо.
Проведення або відкладення відповідної справи суддя вирішує з огляду на
стадію її розгляду, перебіг процесуальних строків тощо. Але слід зауважити,
що деякі справи були відкладені на значний час, що негативно вплинуло на
судочинство.
Судовий розгляд за кожною окремою справою потребує індивідуального
підходу,

оцінювання

всіх

об'єктивних

обставин,

з

врахуванням

процесуальної поведінки учасників, що може бути спрямована не тільки на
добросовісну реалізацію прав, а й на зловживання ними. Деякі дії учасників
судового процесу, в умовах карантинних обмежень, можуть бути визначені
як зловживання процесуальними правами.
Під зловживанням процесуальними правами зазвичай розуміють не
порушення судових актів, а односторонні недобросовісні дії сторін,
наприклад, подання необґрунтованих клопотань, заяв тощо [4, с. 150–171].
В умовах введення карантинних обмежень було внесено зміни до
процесуальних строків визначених у Господарському процесуальному
кодексі України, а саме їх було продовжено на строк дії такого карантину
[5]. Вчені підкреслюють, що зміни є небезпечними з огляду на можливі
зловживання процесуальними правами з боку учасників справи. Зупинення
перебігу процесуальних строків не виглядає необхідним через те, що
процесуальне законодавство України передбачає право на поновлення
процесуальних строків у разі наявності відповідних поважних причин його
пропущення, що своєю чергою нівелює необхідність зупинення перебігу
процесуальних строків, адже очевидним є те, що загальнонаціональний
карантин є поважною причиною для поновлення строку у разі його
пропуску. Однак уже в такому разі, а саме під час вирішення питання щодо
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поновлення строку, суд буде індивідуально, з огляду на обставини справи
оцінювати, чи слід поновлювати строк, та буде мати можливість виявити
зловживання процесуальними правами, та чи дійсно об’єктивно особа не
мала можливості звернутися до суду, на відміну від ситуації з автоматичним
продовженням строків, в якій судді будуть безальтернативно зобов’язані
приймати до розгляду будь-які заяви, клопотання, скарги та, наприклад, не
зможуть закрити підготовче провадження по справі у зв’язку з тим, що не
минув строк на подачу відзиву, що своєю чергою призведе до затягування
розгляду справи загалом [6].
До найпоширеніших прикладів дій, які можуть бути кваліфіковані як
«зловживання правом» в період пандемії О. Степаненко відносить наступні
випадки: неявка в судове засідання, подача клопотання про розгляд справи
в режимі відеоконференції незадовго до засідання, ненадання доказів з
підстав

впровадження

карантину.

До

«зловживання

дискрецією»

відноситься: обмеження принципу гласності судового процесу з підстав
впровадження карантину; встановлення «власних правил» (на підставі
наказу голови суду) роботи судів у зв’язку з впровадженим карантином, а
саме обмеження щодо: ознайомлення з матеріалами справ; доступу до
приміщення

суду;

проведення

відкритих

судових

засідань

тощо;

кваліфікація дій учасників процесу як «зловживання правом». О.
Степаненко робить висновок, що суд не може формально розглядати
клопотання сторони щодо відкладення розгляду справи у зв’язку з
карантином, необхідно досліджувати надані сторонами докази в кожній
індивідуальній ситуації та на рівні законодавства передбачити механізм
роботи судів в період пандемії на рівні Постанови Кабінету Міністрів
України, щоб для всіх судів були встановлені однакові «правила гри» [7].
Впровадження карантинних заходів звернуло увагу на те, що в судовій
системі не може бути зроблена перерва, оскільки головною функцією
держави, навіть в таких умовах, є забезпечення захисту порушених,
невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та
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юридичних осіб, держави. Сьогодення, як ніколи, потрібно запровадження
електронного суду, оскільки ситуація із запровадженням карантину може
бути не остання, тому потрібно розуміти, як реалізувати право кожного на
отримання судового захисту.
Проведення судового засідання в режимі відеоконференції значно
скоротить термін розгляду справи та позитивно вплине взагалі на
судочинство. Тому пропонується, з врахуванням світового досвіду,
розглянути можливість використання різних електронних ресурсів.
Законодавець визначив під час дії карантину дві умови, коли учасники
справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції
поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів
– використання власного технічного засобу та електронного цифрового
підпису. Однак, якщо стосовно першої умови, проблем у не виникало як
таких, то що до другої – створило перешкоди у реалізації права на судовий
захист. Адже в умовах карантину отримати електронний підпис деякий час
було неможливо через припинення роботи центрів сертифікації ключів [8].
Крім того, як не всі учасники в змозі взяти участь у засіданні в режимі
відеоконференції, так і суди не завжди готові до цього з технічної точки зору
(якість програмного забезпечення та технічні вимоги не завжди сприяють, а
навіть більше — обмежують можливості реального забезпечення
проведення таких засідань).
Наприклад, навчальний процес у закладах середньої та вищої освіти,
забезпечуються з використанням відомих платформ (Zoom, Google Meet,
Skype тощо) і ця практика себе виправдала та є результативною. Тому їх
використання для проведення судових засідань з огляду на винятковість
ситуації в умовах карантину є необхідним та виправданим.
З аналізу зарубіжного досвіду можна зробити висновок, що ця практика є
досить популярною. У Китаї при розгляді судових справ використовують
популярний в країні інтернет-месенджер WeChat; у Великої Британії
використовується «живий зв’язок» за допомогою Skype і Facetime та
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планується впровадження «мобільних судів» з онлайн-доступом до таких
судів в громадських центрах, і навіть в школах і університетах [9].
Причому використання інтернет-месенджерів та інших сервісів відеотелефонного зв’язку та відеоконференцій в деяких зарубіжних країнах
здійснюється на постійній основі. У Великої Британії триває робота над
створенням єдиної системи онлайн-судів (Оnline dispute resolution system),
яка буде призначена для вирішення позовів до 25 000 фунтів. З її допомогою
можна отримати онлайн-роз’яснення, до якої категорії відноситься справа,
а після цього система направляє відразу до судді, який вирішує спори
онлайн [9].
В умовах протидії пандемії COVID-19, в судах Великої Британії суттєво
збільшилася кількість судових засідань, які слухаються за допомогою:
додатку BT MeetMe. Це спрощений порядок використання – ніякого
спеціального

обладнання,

лише

мобільні

телефони.

Учасникам

надсилається номер конференції; відеоконференції Skype для бізнесу –
платну бізнес-версію використовує сам суд. Учасникам достатньо
завантажити звичайну версію, щоб перейти за посиланням на онлайнзасідання. Також наразі в судах збираються збільшити кількість «cloud video
platform» (CVP) – зали судового приміщення планують обладнати
спеціальними камерами, які транслюватимуть відкриті судові засідання. У
Сполучених Штатах Америки успішно функціонує електронна судова
система з вільним доступом – Public Access to Court Electronic Records. За
допомогою цієї системи можна отримувати інформацію про судовий
документ, ознайомлюватися з реєстром прийнятих заяв, вивчати перебіг
розгляду справи та історію ухвалених рішень, а також переглядати календар
призначених

засідань.

У

Сингапурі

при

розгляді

справ

для

відеоконференцій найчастіше використовують Zoom. В господарському
суду міста Києва теж знайдено вирішення проблеми проведення судового
засідання у відеоконференції – за допомогою Skype та EasyCon. Наприклад,
щоб використовувати програму Skype, суддя та секретар судового засідання
22

створили відповідні облікові записи, учасникам процесу пропонують
подати до суду заяву про участь в судовому засіданні в режимі
відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програми
Skype із зазначенням свого облікового запису (логіну) у програмі Skype. Її
потрібно буде надіслати засобами поштового зв’язку, на електронну пошту
суду (за наявності, заяву слід підписати електронним підписом) або вкинути
до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії
суду. Ідентифікацію учасника засідання суд проведе до засідання (якщо
особа має електронний підпис) або під час засідання (у разі відсутності
електронного підпису) на підставі сканованої копії документу та
пред’явленого оригіналу під час засідання [10].
Як бачимо, підхід поки що різний, але він є, що слід вважати позитивним
рішенням у практиці деяких судів. Зрозуміло, що лише з часом налагодиться
уніфікований підхід для проведення судових засідань в режимі онлайн. Буде
вирішено питання попередньої ідентифікації особи, наявності технічних
можливостей та безперебійного доступу до мережі Інтернет. Також, в
умовах карантину судова влада має дбати про реалізацію принципу
відкритості судового процесу, на чому наголошує громадськість, та
використовувати для цього наявні можливості трансляції судових засідань
в мережі Інтернет [10].
При використанні всіх вищевказаних сервісів відео-телефонного зв’язку та
відеоконференцій, а також інтернет-месенджерів ми говоримо вже про
дистанційне правосуддя, яке, навіть при мінімальному його запровадженні,
вимагає як технічного, так і нормативного підґрунтя. Але, такої форми
судочинства в національному законодавстві України не було передбачено, а
функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи
(ЄСІТС), яке передбачено законодавством на жаль більше заплутує, аніж
покращує впровадження електронного правосуддя.
Тому пропонується розглянути на законодавчому рівні передбачити таку
форму розгляду, як дистанційне правосуддя щодо можливості використання
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сервісів відео-телефонного зв’язку та відеоконференцій (Zoom, Google
Meet), а також інтернет-месенджерів у судовому засіданні при розгляді
справ у господарському судочинстві.
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Альбрехта
Пандемія Covid-19 як визначальний
елемент німецького процесуального права
A.

Вступ

Перш за все, дозвольте мені щиро подякувати організаторам сьогоднішньої
конференції за запрошення та можливість здійснити доповідь на цю актуальну
тему. Дякую також нашим перекладачам за їх підтримку.
Як і минулого року я радий бачити тут – навіть у такому віртуальному форматі
стільки знайомих облич і сподіваюсь, що ми успішно пройдемо цю зиму з
пандемією і залишатимемось здоровими.
Багато часу у мене немає, тож перейдімо до самої доповіді. Моя доповідь
стосуватиметься теми «Пандемія COVID-19 як визначальний елемент
німецького цивільного процесуального права на прикладі віртуальних
судових засідань».
В.

План

У моїй доповіді я торкнусь спочатку
а) історії виникнення інституту віртуальних судових засідань, після чого
перейду до
б) основного змісту та мети § 128а ЦПК Німеччини як правової основи
віртуальних судових засідань. Після цього я детальніше розгляну
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с) окремі передумови віртуальних судових засідань. Насамкінець я торкнусь
питання д) втілення відповідних положень на практиці.
С.

Історія виникнення інституту віртуальних судових засідань

Запровадження у Німеччині інституту віртуальних судових засідань є
прикладом часткового винятку з прислів’я «A Peasant Needs Thunder to Cross
Himself and Wonder» (українського аналогу «Поки грім не вдарить – Іван не
перехреститься»). Тому що вже 27.07.2001 року німецький законодавець
прийняв закон «Про реформу цивільного процесу», який створив правову
основу - § 128а ЦПК Німеччини - для запровадження в національному
цивільному процесі інституту віртуальних судових засідань. Тобто,
тогочасний розвиток цієї галузі права, а не пандемія вимагали прийняття
положень про такі засідання. Однак саме пандемія, як парадоксально це б не
звучало, вдихнула життя у цей параграф.

27

D.

Основний зміст та мета § 128а ЦПК Німеччини як правової основи

інституту віртуальних судових засідань

§ 128a ZPO: Verhandlung im Wege § 128a ЦПК: Розгляд справ з
der Bild- und Tonübertragung

використанням передачі
зображення і звуку

(1) 1 Das Gericht kann den Parteien, (1) 1 Суд може за заявою або в силу
ihren

Bevollmächtigten

und свого статусу дозволити сторонам,

Beiständen auf Antrag oder von Amts їх

представникам

і

радникам

wegen gestatten, sich während einer перебувати в іншому місці під час
mündlichen Verhandlung an einem усного

розгляду

і

вчиняти

там

anderen Ort aufzuhalten und dort процесуальні дії, пов’язані з таким
Verfahrenshandlungen vorzunehmen. розглядом.

2 Розгляд

2 Die Verhandlung wird zeitgleich in транслюється

шляхом

справи
одночасної

Bild und Ton an diesen Ort und in das передачі зображення та звуку в цьому
Sitzungszimmer übertragen.

місці та в залі засідання.

(2) …

(2) …

(3) 1 Die Übertragung wird nicht (3) 1 Трансляція не записуватиметься.
aufgezeichnet. 2Entscheidungen nach 2 Рішення відповідно до частини 1
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 речення 1 та частини 2 речення 1 не
sind unanfechtbar.

підлягають оскарженню.
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Сама норма є доволі невеликою по змісту – вона складається лише з трьох
частин. Розглянемо детальніше окремі передумови таких віртуальних судових
засідань.
1.

За заявою або в силу свого статусу

Відповідно до чіткого формулювання закону для розгляду справи у
віртуальному форматі згода сторін не потребується. Суд може розпорядитися
здійснювати розгляд у такому форматі ex officio, тобто на власний розсуд і
всупереч волі сторін. Такому праву суду кореспондує забезпечення
відповідної технічної можливості для сторін взяти участь у засіданні в іншому
місці. Водночас, сторони та інші учасники справи можуть з’явитися для
особистої участі в судовий розгляд справи в залі суду. При цьому вважається,
що такі віртуальні засідання не порушують особистісних прав, а також права
на власне зображення.
2.

Власний розсуд

Суд може призначити розгляд справи у віртуальному форматі як згідно заяви
сторони, так і на власний розсуд. Визначальним при цьому є критерій
процесуальної економії, зокрема, економії часу та витрат сторін. В період
пандемії термін «процесуальна економія» отримав новий прояв – віртуальні
судові розгляди сприяють збереженню функціонування судів та захисту
учасників судових розглядів. У цьому контексті згадуються випадки
призупинення діяльності окремих судів в Україні і виникає питання: а чи
можна було б уникнути такого призупинення завдяки віртуальним судовим
засіданням?
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3.

Можливість для сторін, проте не для суду

Закон дозволяє брати участь у таких віртуальних засіданнях в іншому місці
(напр., у приміщенні адвокатської контори тощо) сторонам, їх представникам
і радникам. Тобто, сам суд не може знаходитися в іншому місці, а повинен
перебувати в залі судових засідань. У зв’язку з цим закон намагається
зменшити ризик впливу пандемії на всіх учасників процесу, крім суду
безпосередньо.
4.

Запис трансляцій та оскарження судових рішень про їх здійснення

або відмову у цьому
ЦПК чітко визначає, що перебіг трансляції не підлягає записуванню. Це
означає, що зміст трансляції підлягає фіксації в протоколі судового засідання.
Також закон встановлює ясність щодо питання оскарження рішень суду щодо
здійснення трансляції або відмови суду у ній. Відповідно до ч. 3 ст.128а ЦПК
відповідне рішення суду не підлягає оскарженню.
E.

Ризики та переваги віртуальних судових розглядів

Використання новітніх технологій несе в собі чималі ризики. Перш за все,
така віртуальна участь вимагає відповідного технічного забезпечення. По
друге, суди в таких віртуальних форматах не завжди матимуть змогу звертати
увагу на міміку та реакцію сторін. Водночас, німецьке законодавство дозволяє
суддям враховувати аспект особистісного спілкування та не дозволяє ставити
проведення таких засідань у залежність від технічного забезпечення.
Водночас, поряд з ризиками віртуальних судових розглядів існують також і
значні

переваги

такого

формату.

Крім

вже

згаданих

збереження

функціонування судів та захисту учасників судових розглядів засідання у
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такому форматі відкривають кордони для судів. Особливо перспективним у
даному контексті віртуальний формат є для українських судів. Зокрема,
національні суди можуть проводити такі віртуальні судові розгляди на основі
відповідних угод про правову допомогу. Крім того, українські суди мають
правові підстави організовувати такі судові розгляди на підставі Конвенції
про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від
18 березня 1970 року, до якої Україна приєдналася 19 жовтня 2000 року. Якщо
мова йтиме про співпрацю українських судів з німецькими, тоді для
німецьких судів визначальними будуть положення ст.17 Регламенту ЄС №
1206/2001 від 28.05.2001 «Про співпрацю між судами держав-членів в
отриманні доказів у цивільних або комерційних справах».
Крім того, сторони та їх представники мають змогу краще оперувати своїм
часом до та після засідань. Адвокати мають можливість тратити свій час не на
дорогу до суду, а на інші судові засідання в усіх куточках Німеччини. Вони
більше не зобов’язані виставляти 70 і більше Є добових за кожен витрачений
на дорогу час + вартість проїханих кілометрів. Це позитивно позначається і на
гаманці клієнтів.
F.

Це теорія. Як виглядають справи на практиці?

З моменту запровадження інституту віртуальних судових засідань у ЦПК
Німеччини пройшло понад 20 років. І якщо б не пандемія, то результат
втілення цієї норми на практиці був би у Німеччині більш ніж скромним.
Попри всі вище згадані переваги такого формату. Цьому сприяв і той факт, що
25.04.2013 року німецький законодавець прийняв закон під назвою «Про
інтенсифікацію застосування техніки відео конференцій в судових процесах
та провадженнях прокуратури». І попри таку обнадійливу назву дозволив
урядам федеральних земель запроваджувати мораторій на дію § 128a ZPO до
31.12.2017 року. Таким чином на повну силу ця норма змогла почати
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працювати лише з 01.01.2018 року. А тому і до сьогодні суди та прокуратури
Німеччини мають труднощі з відповідними технічним забезпеченням для
можливості такого розгляду. Хоча там, де ці проблеми подолано,
використання такого формату є доволі успішним. Зокрема, земельний суд м.
Мюнхен І запланував у 2020 році понад 100 таких засідань, земельний суд м.
Мюнхен ІІ – понад 80 віртуальних засідань. В земельному суді м. Ганновер
кількість таких засідань становить понад 20% від загальної кількості, в той час
як в земельному суді м. Дрезден в 2020 році – жодного, в земельному суді м.
Кіль – 222 віртуальних розгляди справ. Як кажуть німці „Wo ein Wille – da ein
Weg“ („Хто шукає – той знайде“)!
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MENSCHENRECHTE BEI IMPFUNGSBEDINGUNGEN:
ANALYSE DER GERICHTSPRAXIS
Oksana Shcherbanyuk
Leiter der Abteilung für Verfahrensrecht, Yuriy Fedkovych Czernowitz National
Universität, Doktor der Rechtswissenschaften, Professorin
Ab 8. November müssen alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie
staatliche und kommunale Unternehmen im Bildungsbereich geimpft werden. Die
Frage ist, was tun mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen? Die Regierung
schlägt vor, solche Arbeiter ohne Bezahlung zu entlassen. Oder ein Verbot der
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne Impfpass, also eine Einschränkung des
Rechts auf Freizügigkeit.
Beide Beschränkungen sind meiner Meinung nach illegal, weil sie die
Menschenrechte verletzen. Sowie obligatorische (Pflicht-)Impfung.
Zuerst. Eingriffe in die Menschenrechte müssen gesetzlich vorgesehen sein. In
unserem Land sind die Menschenrechte, insbesondere das Recht auf Arbeit und
Freizügigkeit, durch Satzungen (Beschlüsse des Ministerkabinetts, Verordnungen
des Gesundheitsministeriums, Kommissionsprotokolle) eingeschränkt, was einen
direkten Verstoß gegen die Verfassung darstellt der Ukraine.
So nach Absatz 1 von Teil 1 der Kunst. 92 der Verfassung der Ukraine bestimmen
ausschließlich die Gesetze der Ukraine die Rechte und Freiheiten des Menschen und
der Bürger, Garantien dieser Rechte und Freiheiten. Somit folgt aus der Logik dieses
Artikels, dass Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten auch ausschließlich
durch die Gesetze der Ukraine festgelegt werden sollten. Die Werchowna Rada der
Ukraine hat jedoch kein solches Gesetz verabschiedet.

33

Darüber hinaus ist gemäß h.h. 1, 2 st. 64 der Verfassung der Ukraine dürfen die
verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten des Menschen und der Bürger nicht
eingeschränkt werden, es sei denn, dies ist in der Verfassung der Ukraine
vorgesehen, nämlich im Kriegsrecht oder im Ausnahmezustand können bestimmte
Einschränkungen der Rechte und Freiheiten mit Angabe der Dauer der diese
Einschränkungen. Derzeit gibt es in der Ukraine kein Kriegsrecht oder
Ausnahmezustand, daher kann es auch keine Einschränkungen der Menschenrechte
geben.
Natürlich wird es diejenigen geben, die sich auf Art. 29 des Gesetzes der Ukraine
"Über den Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten", das es dem
Ministerkabinett der Ukraine ermöglicht, Quarantäne und vorübergehende
Beschränkungen der Rechte von natürlichen und juristischen Personen sowie
zusätzliche Verantwortlichkeiten für diese festzulegen. Aber in diesem Teil hat die
CCU ihre Antwort bereits in der Entscheidung vom 28.08.2020 für № 10-р/2020
gegeben. Dort stellte die CCU fest, dass die Regierung nur die verfassungswidrigen
Rechte natürlicher und juristischer Personen einschränken kann. Die Regierung
kann verfassungsmäßige Rechte nicht einschränken.
Daher übernimmt das Ministerkabinett durch die Annahme solcher "restriktiven"
Beschlüsse die Befugnisse des Parlaments, weshalb alle seine Handlungen mit der
Verfassung der Ukraine unvereinbar sind.
Zweite. Die Konvention über Menschenrechte und Biomedizin (vollständiger Titel
- Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der Würde in der Anwendung
von Biologie und Medizin: Konvention über Menschenrechte und Biomedizin)
enthält eine allgemeine Regel, dass jeder Eingriff in die Gesundheit erst nach
freiwillige und bewusste Zustimmung der betroffenen Person (lesen Sie - der
Patient). Ein solcher Patient muss vorab über den Zweck und die Art des Eingriffs
sowie deren Folgen und Risiken informiert werden (Artikel 5).
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Darüber hinaus forderte die PACE in ihrer Entschließung vom 27.01.2021 № 2361
(2021) mit dem Titel „Impfstoffe gegen COVID-19: ethische, rechtliche und
praktische Erwägungen“ die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass niemand
diskriminiert wird, weil er nicht geimpft ist. Darüber hinaus verpflichtet dieses
Dokument die Bürger darauf hinzuweisen, dass keine Impfpflicht besteht und
niemand einem politischen, gesellschaftlichen oder sonstigen Impfdruck ausgesetzt
sein darf.
Schließlich betont die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte, dass die Impfung von Kindern gegen Krankheiten, die in der
Medizin bekannt sind, in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig erachtet
werden kann. Der EGMR betonte, dass die Impfpflicht für diejenigen Krankheiten
gilt, gegen die eine Impfung von der wissenschaftlichen Gemeinschaft als wirksam
und sicher angesehen wird. Und die Sicherheit der verwendeten Impfstoffe bleibt
unter ständiger Kontrolle der zuständigen Behörden.
Das Urteil Vavrzyčka u. a. gegen die Tschechische Republik betraf insbesondere
die Impfung von Kindern gegen neun Krankheiten, darunter Diphtherie,
Keuchhusten, Tetanus, Kinderlähmung, Hepatitis B, Masern und Röteln.
Gleichzeitig wurde der derzeit in der Ukraine eingesetzte Impfstoff gegen COVID19 nach Angaben des Gesundheitsministeriums selbst noch nicht in klinischen
Studien getestet. Und es gibt immer noch keine guten Beweise dafür, dass
Impfstoffe gegen COVID-19 wirksam sein können.
Angesichts der Tatsache, dass internationale Vorschriften Teil des nationalen
Rechts sind, können wir daher den Schluss ziehen, dass die obligatorische Impfung
gegen COVID-19 derzeit illegal ist.
Das heißt, wir befinden uns derzeit in einem bestimmten Stadium (Ärzte sagen das
vierte) medizinischer und biologischer Experimente, die nur auf der Grundlage der
freiwilligen Zustimmung der Probanden durchgeführt werden können.
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Eine obligatorische Impfung kann nur unter einer Bedingung durchgeführt werden:
wenn die Impfung gegen COVID-19 von der wissenschaftlichen Gemeinschaft als
wirksam und sicher angesehen wird. Und die Sicherheit der verwendeten Impfstoffe
bleibt unter ständiger Kontrolle der zuständigen Behörden. Das heißt, der COVID19-Impfstoff sollte bekannten, getesteten und sicheren Impfstoffen wie dem
Hepatitis-B- oder Polio-Impfstoff gleichwertig sein.
Generell ist das Thema Impfpflicht nicht neu, die Diskussion über deren Einführung
wird schon länger geführt, gerade jetzt ist es aufgrund des Ausmaßes der
Ausbreitung der Coronavirus-Infektion recht akut und kritisch geworden. Aber ist
es angebracht, über die Impfpflicht zu sprechen? Im Wesentlichen besteht hier ein
Konflikt zwischen dem öffentlichen Interesse am Schutz der Gesundheit einer
Vielzahl von Menschen (Gesellschaft) und dem Recht auf Privatsphäre und
persönliche Integrität des Einzelnen.
Aus rechtlicher Sicht ist das Recht auf Impfung im Kontext von Art. 3 der
Verfassung der Ukraine, wonach der Mensch, sein Leben und seine Gesundheit,
seine Ehre und seine Würde, seine Unverletzlichkeit und seine Sicherheit in der
Ukraine als höchster gesellschaftlicher Wert anerkannt werden. Aus der Analyse
dieser Bestimmung des Grundgesetzes ist zu schließen, dass der Mensch, seine
Gesundheit und sein Leben die Werte sind, für die der Staat eine Reihe von
Verpflichtungen und Garantien übernommen hat, deren Umsetzung und
Bereitstellung zu deren Einhaltung führen wird mit diesen Anforderungen. Nicht
weniger eng verflochten mit dem Inhalt von Teil 1 der Kunst. 27 der Verfassung
der Ukraine, wonach der Staat die Pflicht hat, Menschenleben zu schützen. Nach
Ansicht der meisten Experten hängt die menschliche Gesundheit von 20 % der
Vererbung, 10 % vom Stand der medizinischen Entwicklung, 20 % von der Umwelt
und 50 % vom Lebensstil ab. Deshalb sollten sich die Fragen der menschlichen
Gesundheit und der Gesellschaft insgesamt nicht nur von Angehörigen der
Gesundheitsberufe mit besonderen Qualifikationen und Fähigkeiten oder dem
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zuständigen Ministerium, sondern auch von fast allen staatlichen Stellen und
Programmen befassen.
1978 wieder im Fall - X. v. Niederlande (Appl. Nr. 8239/78) - Die Europäische
Kommission für Menschenrechte (existierte vor ihrer Fusion mit dem EGMR)
stellte fest, dass selbst minimale physische Eingriffe die Frage der Einhaltung von
Artikel 8 der Europäischen Konvention zum Schutze von Menschen aufwerfen
können Menschenrechte und Grundfreiheiten. Ein Jahr später im Fall von 1979 X.
v. Österreich (Appl. Nr. 8278/78) Die Europäische Kommission hat anerkannt, dass
"ein obligatorischer medizinischer Eingriff, auch wenn er geringfügig ist, als
Eingriff in das durch Artikel 8 der Konvention garantierte Recht anzusehen ist".
Im Allgemeinen hat sich die Praxis des EGMR der obligatorischen Impfung und
unfreiwilligen Behandlung in den letzten 30 Jahren weiterentwickelt. So wurde im
Fall Carlo Boffa v. San Marino Die Europäische Kommission für Menschenrechte
hat eine Erklärung von Eltern abgelehnt, die sich weigern, einer obligatorischen
Impfung von Kindern mit Hepatitis B zuzustimmen, und verweist auf die
weitreichenden Möglichkeiten des Staates für Impfungen als System zur
Verhinderung der Ausbreitung gefährlicher Krankheiten und die Notwendigkeit
einer demokratischen Gesellschaft .
Nach dem Jahr 2000 begannen sich jedoch die Ansätze des EGMR zur Bewertung
unfreiwilliger medizinischer Interventionen zu ändern. Im Fall von M.A.K. und R.
K. V. Das Vereinigte Königreich (2010) des EGMR hat anerkannt, dass ein ohne
Zustimmung der Eltern durchgeführter medizinischer Eingriff – in diesem Fall ein
Bluttest eines Kindes – die Anforderungen des Artikels 8 der Konvention nicht
erfüllt. Der Gerichtshof stellte insbesondere fest: „Die nationale Gesetzgebung und
Praxis erfordern eindeutig die Zustimmung entweder des Patienten oder, falls dieser
nicht in der Lage ist, der Person mit der entsprechenden Befugnis, bevor ein
medizinischer Eingriff durchgeführt wird. Ist die Person minderjährig, ist die Person
mit der entsprechenden Befugnis die Person, die die elterliche Verantwortung
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wahrnimmt. Dies steht voll und ganz im Einklang mit der Konvention des
Europarats über Menschenrechte und Biomedizin.“Und da der Fall nicht dringend
war, kann die Blutanalyse des Kindes ohne Zustimmung der Eltern nicht als
gerechtfertigt angesehen werden.
In der Rechtssache Solomakhin gegen Ukraine (2012) behauptete der
Beschwerdeführer, dass er ohne seine Zustimmung einer Impfpflicht unterzogen
worden sei. Der EGMR bekräftigte die obige Position und stellte fest, dass "die
obligatorische Impfung - als obligatorische medizinische Maßnahme - einen
Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens darstellt, einschließlich der
physischen und psychischen Unversehrtheit, wie es in Artikel 8 § 1 garantiert ist".
Da der Beschwerdeführer jedoch nicht darlegte, was ihn daran hinderte, die
Impfung zu verweigern, stellte der EGMR im vorliegenden Fall keine Verletzung
von Artikel 8 fest.
Im Fall der Zeugen Jehovas von Moskau und anderen v. Russland (2010) Russische
Gerichte, die die Aktivitäten der Kirche der Zeugen Jehovas verbieten, führen als
einen Grund an, dass diese Religionsgemeinschaft ihre Mitglieder ermutigt, in
lebensbedrohlichen Situationen medizinische Versorgung zu verweigern. Der
EGMR widersprach und legte wichtige gemeinsame Standards für die Zustimmung
zu medizinischen Eingriffen fest:
Das Wesen der Konvention ist die Achtung der Menschenwürde und der
menschlichen Freiheit, daher sind Selbstbestimmung und persönliche Autonomie
wichtige Grundsätze, die die Auslegung der Garantien der Konvention bestimmen.
Daher würde im Bereich der medizinischen Versorgung, selbst wenn die
Verweigerung einer bestimmten Behandlung tödlich sein kann, die Bereitstellung
einer solchen medizinischen Versorgung ohne die Zustimmung eines volljährigen
Patienten sein Recht auf körperliche Unversehrtheit beeinträchtigen und die
garantierten Rechte verletzen gemäß Artikel 8 des Übereinkommens. );
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Die Freiheit, einem bestimmten medizinischen Eingriff zuzustimmen oder
abzulehnen oder eine alternative Behandlungsform zu wählen, ist ein wichtiger
Bestandteil der Grundsätze der Selbstbestimmung und der persönlichen Autonomie.
Diese Freiheit bedeutet, dass Patienten das Recht haben sollten, Entscheidungen zu
treffen, die ihren Überzeugungen und Werten entsprechen, unabhängig davon, wie
irrational, unvernünftig oder unüberlegt diese Entscheidungen anderen erscheinen
mögen (Randnr. 136 des Urteils).
Basierend auf der Analyse der nationalen Praxis stellte der EGMR außerdem fest:
„Obwohl das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit
eines Patienten zweifellos legitim und stark ist, muss er einem stärkeren Interesse
an der Kontrolle des Patienten über sein eigenes Leben weichen. …
Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung sind an sich elementare Bestandteile
des Lebens und sollten, wenn keine Schutzbedürftigkeit Dritter besteht – etwa bei
einer Impfpflicht während einer Seuche, der Staat keine Eingriffe in die persönliche
Freiheit des Menschen vornehmen muss Wahl in der Gesundheitsversorgung. „Ich,
weil ein solcher Eingriff den Wert des Lebens nur verringern, nicht erhöhen
kann“ (Randnr. 136 der Entscheidung).
Daher verlangen moderne internationale Standards, dass jeder medizinische
Eingriff, einschließlich Impfung, von einer vorherigen kostenlosen und
informierten Zustimmung begleitet werden muss. Freie Zustimmung bedeutet das
Fehlen von direktem oder indirektem Zwang, einschließlich der Möglichkeit
negativer Folgen der Entscheidung der Person. Die Einwilligung nach Aufklärung
umfasst nicht nur Informationen zu den allgemeinen inhärenten Risiken einer
Impfung, sondern auch Informationen zu den Risiken für die individuellen
Eigenschaften und die körperliche Gesundheit jedes einzelnen Patienten.
Für eine detailliertere Analyse müssen wir die nationale Rechtsprechung zu diesem
Thema untersuchen. Also, das Stadtbezirksgericht von Voznesensky des Gebiets
von Nikolaev, das im offenen Gericht durch Regeln des vereinfachten
Klageverfahrens-Zivilfalles gemäß der Behauptung der Forderung PERSON_1 zur

39

Gesamtschule von Voznesensky von I-III Graden G7 Stadtrat von Voznesensky auf
der Anerkennung der Ordnung auf betrachtet wird Kündigung rechtswidrig.1
18.11.2021 Kläger PERSON_1, amtierender Lehrer für Geographie, Geschichte
und Kunst, Klassenlehrer der 5. Klasse, legte beim Gericht Berufung ein mit einer
Klageschrift an den Beklagten - Voznesenskaya-Gesamtschule I-III Grad №7
Voznesenskaya City Council - über die Anerkennung illegal Verfügung №57/K
vom 10.11.2021 über die Entlassung, die nach dem Bescheid der „Pflichtimpfpflicht
gegen „COVID-19“ erlassen wurde.
Zur Begründung ihrer Ansprüche führte die Klägerin aus, die Beklagte habe
unrechtmäßig Auskunft über die Impfung gegen die durch das Coronavirus SARSCoV-2 verursachte Atemwegserkrankung COVID-19 verlangt und das Recht ihrer
Arbeitnehmerin auf Arbeit und Entlohnung für ihre Entlassung durch Kündigung
eingeschränkt.
Unter Hinweis darauf, dass die Klägerin gegenüber der Beklagten keine Impfpflicht
und keine Befugnis habe, sie wegen fehlender Impfung vom Arbeitsplatz zu
entfernen, da die Impfverweigerung der Arbeitnehmerin keinen Verstoß gegen die
Arbeitsdisziplin darstelle, der Kläger beantragte, den Anspruch zu befriedigen.
In der mündlichen Verhandlung wurde festgestellt, dass die Parteien in einem
Arbeitsverhältnis stehen, auf Anordnung des Direktors der VoznesenskGesamtschule I-III Grad №7 Stadtrat von Voznesensk №57 / K vom 10.11.2021
Jahr Kläger PERSON_1 wurde von der Arbeit Lehrer von . entfernt Geographie,
Geschichte und Kunst, Klassenlehrerin 5. Klasse ab 11.11.2021 ab dem Zeitpunkt
des Fehlens der Impfung gegen "COVID-19" ohne Lohnansparung.
Der Erteilung dieser Anordnung ging die Zustellung des Hinweis der Klägerin
PERSON_1 über die obligatorische vorbeugende Impfung gegen „COVID-19“ und
die in Art. 46 Arbeitsgesetzbuch der Ukraine, Teil 2 des Artikels 12 des Gesetzes
"Über den Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten", Verordnung des
Gesundheitsministeriums №2153 vom 04.10.2021 Jahr "Über die Genehmigung der
1 Entscheidung des Bezirksgerichts der Stadt Voznesensky des Gebietsfalls von Nikolaev № 473/4304/21 vom 08.12.2021: https: //reyestr.court.gov.ua/Review/101713422
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Liste der Berufe, Branchen und Organisationen" deren Mitarbeiter einer
obligatorischen vorbeugenden Impfung unterliegen ", Absatz 41-6 der Resolution
des Ministerkabinetts der Ukraine vom 09.12.2020 №1236" Über die Einrichtung
einer Quarantäne und die Einführung restriktiver Anti-Epidemie-Maßnahmen zur
Verhinderung der Ausbreitung von akute Atemwegserkrankung "COVID-19",
verursacht durch das Coronavirus SARS-SARS-SARS-SARS 2 ».
Artikel 46 des Arbeitsgesetzbuches der Ukraine sieht die Möglichkeit der
Entlassung von Arbeitnehmern nur in den ausdrücklich gesetzlich vorgesehenen
Fällen vor.
Gemäß Artikel 12 des Gesetzes der Ukraine "Über den Schutz der Bevölkerung vor
Infektionskrankheiten" und Artikel 27 des Gesetzes der Ukraine "Über die
Gewährleistung der hygienischen und epidemischen Wohlfahrt der Bevölkerung"
in der Ukraine, vorbeugende Impfungen gegen Tuberkulose, Polio, Diphtherie,
Keuchhusten, Tetanus und Tetanus sind obligatorisch.
Es wird davon ausgegangen, dass Arbeitnehmer bestimmter Berufe, Industrien und
Organisationen, deren Tätigkeiten zu einer Ansteckung dieser Arbeitnehmer und
zur Verbreitung von Infektionskrankheiten führen können, obligatorischen
vorbeugenden

Impfungen

gegen

andere

relevante

Infektionskrankheiten

unterliegen. Im Falle der Verweigerung oder Umgehung der obligatorischen
vorbeugenden Impfungen werden diese Arbeiter von der Ausführung der
angegebenen Arten von Arbeiten suspendiert (Artikel 12 des Gesetzes der Ukraine
"Über den Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten").
Aufgrund dieser Umstände beschloss das Gericht, PERSON_1 zur Befriedigung des
Anspruchs auf die Voznesenskaya-Gesamtschule I-III Grad №7 Voznesenskaya
Stadtrat abzulehnen, um die Anordnung der Entlassung für rechtswidrig zu erklären.
In der Entscheidung des Stadtgerichts Dimitrov des Gebiets Donezk2 hat das
Gericht in öffentlicher Sitzung eine Zivilsache über den Anspruch PERSON_1 auf

Entscheidung des Stadtgerichts Dimitrov des Gebiets Donezk vom 7. Dezember 2021. Rechtssache 226/3339/21.
Verfahren № 226/966/2021: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101706972
2
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die Einrichtung der allgemeinen Sekundarbildung I-II - Lyzeum "Harmonie"
Myrnograder Stadtrat des Gebiets Donezk geprüft, um für illegal zu erklären und
stornieren Sie die Kündigung. Die Klägerin PERSON_1 hat beim Gericht Berufung
eingelegt mit einem Anspruch auf die Einrichtung der allgemeinbildenden
Sekundarstufe I-II - Lyzeum "Harmonie" Myrnograd Stadtrat der Region Donezk,
um für illegal zu erklären und die Entlassungsanordnung aufzuheben, in der sie
angegeben hat, dass sie als Lehrerin von arbeitet Ukrainische Sprache und Literatur
in der Einrichtung der allgemeinbildenden Sekundarstufe I-II - Lyzeum "Harmonie"
des Magistrats der Stadt Myrnograd des Gebiets Donezk. Im November 2021 wurde
sie von der Angeklagten mit einer groben Verletzung ihres verfassungsmäßigen
Rechts auf Arbeit konfrontiert, darunter ihr rechtswidriges Ersuchen um
medizinische Informationen zur Impfung gegen die durch das Coronavirus SARSCoV-2 verursachte Atemwegserkrankung COVID-19 und deren Einschränkung
Rechte als Arbeitnehmer für eine vollwertige Arbeit.
So wurde ihr am 29. Oktober 2021 der Bescheid der Beklagten vom 28. Oktober
2021 über die Notwendigkeit einer obligatorischen vorbeugenden Impfung gegen
COVID-19 zugestellt. Sie war mit der Impfung nicht einverstanden und reichte am
5. November 2021 ihren schriftlichen Widerspruch bei der Angeklagten ein. Die
Beklagte übergab ihr jedoch am 8. November 2021 einen Auszug aus der Verfügung
№ 276-k vom 08.11.2021 über ihre Arbeitsunfähigkeit wegen fehlender Impfung
gegen die Atemwegserkrankung COVID-19 verursacht durch das Coronavirus
SARS-CoV-2, unter Hinweis auf die Anordnung des Gesundheitsministeriums der
Ukraine vom 04.10.2021 № 2153. In diesem Fall gibt es weder im Arbeitsvertrag
noch in der Stellenbeschreibung noch in einem anderen zwischen ihr und der
Beklagten unterzeichneten Dokument eine solche Verpflichtung ihrerseits. Auch
die Befugnis der Beklagten, sie wegen fehlender Impfung von der Arbeit zu
entfernen, ist nicht vorgesehen.
Die Klageschrift des Beklagten der Sekundarschule I-II - Lyzeum "Harmony" des
Stadtrats Myrnograd des Gebiets Donezk, vertreten durch den Direktor Sachko Irina
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Nikolaevna, erhielt eine Antwort, in der der Vertreter des Beklagten die Forderung
nicht anerkannte . Sie stellte fest, dass das Lyzeum "Harmonie" am 27. Oktober
2021 eine E-Mail vom Vorsitzenden der Gewerkschaft der Lehrer von Myrnograd
über die Notwendigkeit einer schriftlichen Benachrichtigung der Mitarbeiter der
allgemeinbildenden Einrichtungen über die Änderungen im Ministerkabinett vom
09.12 .2020 № 1236, die am 08.11.2021 in Kraft tritt, über die Notwendigkeit einer
obligatorischen vorbeugenden Impfung gegen COVID-19 bis zum 08.11.2021
bestimmte

Kategorien

von

Mitarbeitern,

einschließlich

Lehrern

von

Bildungseinrichtungen, als Umgehung oder Verweigerung von vorbeugenden
Impfungen werden Gründe für Entlassung. Die Entscheidung der Stadtkommission
über technogene und ökologische Sicherheit und Notfälle, die im Protokoll № 17
vom 04.11.2021 festgelegt ist, sieht die verbindliche Anwendung und Umsetzung
von Paragraph 41-6 des Ministerkabinetts vom 09.12.2020 № 1236 vor Der
Unterricht wurde im Auftrag der Abteilung Bildung des Stadtrats von Myrnograd
№ 381-0 vom 05.11.2021 festgelegt.
PERSON_1 wurde bis zum 08.11.2021 wiederholt auf die Notwendigkeit einer
Impfung hingewiesen und dass ihr bei Bedarf unter Beibehaltung ihres
Arbeitsplatzes und Gehalts jede für sie günstige Zeit gegeben wird, auf die diese
nicht reagierte. Anordnung № 276-k vom 08.11.2021 PERSON_1 bis zur
Beseitigung der Gründe, die zu einer solchen Entfernung geführt haben, von der
Arbeit suspendiert. Der Kläger ist mit der Anordnung vertraut. Ist der Auffassung,
dass die Handlungen des Beklagten den Anforderungen des ersten Teils von Artikel
46 des Arbeitsgesetzbuches der Ukraine, Artikel 12 des Gesetzes der Ukraine "Über
den Schutz von Infektionskrankheiten", Liste der besonders gefährlichen,
gefährlichen infektiösen und parasitären menschlichen Krankheiten und Überträger
entsprechen dieser Krankheiten, Liste der Berufe, Branchen und Organisationen,
deren Mitarbeiter einer Impfpflicht unterliegen, Ministerkabinettsbeschluss vom
09.12.2020 № 1236 „Zur Einrichtung von Quarantäne und zur Einführung
restriktiver anti-epidemischer Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung
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akuter Atemwegserkrankungen in Ukraine SOVAR-SOVAR-19 -CoV-2. Daher zur
Befriedigung des Anspruchs PERSON_1 an die Einrichtung der allgemeinen
Sekundarbildung I-II-Abschlüsse - Lyzeum "Harmonie" Myrnograd Stadtrat des
Gebiets Donezk über die Anerkennung der illegalen und die Aufhebung der
Entlassungsanordnung gebeten zu verweigern.
Kündigungsgrund der Klägerin PERSON_1 im Beschluss № 276-k vom 08.11.2021
war ein Hinweis auf die Mitteilung über die obligatorische vorbeugende Impfung
gegen

COVID-19

vom

28.10.2021,

erstellt

von

der

Direktorin

der

allgemeinbildenden Sekundarstufe I-II - Lyzeum "Harmony" Myrnograd City
Council des Donezker Gebiets Sachko IM, das sich bei seinen Maßnahmen zur
Absetzung des Klägers nach Artikel 46 des Arbeitsgesetzbuches der Ukraine
richtete, Artikel 12 des Gesetzes der Ukraine "Über den Schutz der Bevölkerung
vor Infektionskrankheiten", Verordnung des Gesundheitsministeriums "Über die
Genehmigung der Liste der Berufe, Industrien und Organisationen, deren
Mitarbeiter obligatorischen vorbeugenden Impfungen unterliegen", Absatz 416 der
das Ministerkabinett vom 09.12.2020 № 1236 Sitzung der Stadtkommission für
Wärmeenergie und Notsituationen vom 04.11.2021 und die Anordnung der
Abteilung vom 05.11.2021 № 381-o „Zur Wiederaufnahme des Bildungsprozesses
in weiterführenden Schulen in der Stadt im akademischen Jahr 2021-2022."
Das Gericht hat bei der Untersuchung der Umstände des Falles entschieden:
Anspruch

PERSON_1,

INFORMATION_1

(eingetragener

Wohnsitz:

ADDRESS_1, RNOKPP NUMMER_1) an die Einrichtung der allgemeinbildenden
Sekundarstufe I-II Abschlüsse - Lyzeum "Harmony" Stadtrat Myrnograd 2 Donezk,
R Standort Myrnohrad, Gebiet Donezk, USREOU 32624238) über die
Anerkennung der Rechtswidrigkeit und die Aufhebung der Entlassungsanordnung
zur Befriedigung. Für illegal erklären und die Anordnung der Einrichtung der
allgemeinbildenden Sekundarstufe I-II - Lyzeum "Harmonie" Myrnograd Stadtrat
der Region Donezk № 276-k vom 8. November 2021 im Rahmen der Entfernung
von Lehrern für ukrainische Sprache und Literatur aufheben PERSON_1 keine

44

Impfung gegen COVID-19. Die Institution der allgemeinbildenden Sekundarstufe
I-II - Lyzeum "Harmonie" des Magistrats der Stadt Myrnograd des Gebiets Donezk
zu verpflichten, PERSON_1 das durchschnittliche Gehalt für die Zeit der
erzwungenen Abwesenheit vom Zeitpunkt der Abschiebung am 8. November 2021
bis

zum

Zeitpunkt

zu

zahlen

der

tatsächlichen

Ausführung

dieser

Gerichtsentscheidung Durchschnittsgehalt, genehmigt durch den Beschluss des
Ministerkabinetts der Ukraine № 100 vom 8. Februar 1995.
Die Impfung gegen die akute Atemwegserkrankung COVID-19, die durch das
Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht wird, ist gemäß der geltenden Gesetzgebung
der Ukraine für alle Gruppen und Berufsgruppen freiwillig, wie in der Roadmap
vermerkt.
„Um diese Garantie zu gewährleisten, muss der Staat jedem die Wahl lassen – sich
impfen lassen, sich regelmäßig auf Krankheitsfreiheit testen lassen oder aus der
Ferne arbeiten. Jede Diskriminierung stellt eine Einschränkung der Rechte nicht
geimpfter Personen dar, ist inakzeptabel und verstößt direkt gegen die Verfassung
der Ukraine und entspricht nicht der Resolution der Parlamentarischen
Versammlung des Europarats (PACE), die die Mitgliedstaaten auffordert,
sicherzustellen, dass niemand wird diskriminiert, der wegen einer möglichen
Gesundheitsgefährdung oder Impfunwilligkeit nicht geimpft wurde“.
In der Entscheidung des Verfassungsgerichts der Ukraine im Fall des
Verfassungsantrags

des

Obersten

Gerichtshofs

zur

Verfassungsmäßigkeit

bestimmter Bestimmungen des Ministerkabinetts der Ukraine „Über Quarantäne
zur Verhinderung der Ausbreitung der durch das Coronavirus verursachten akuten
Atemwegserkrankung COVID-19 CoV-2 Stufen der Abschwächung von AntiEpidemie-Maßnahmen ", Bestimmungen der Teile eins, drei des Artikels 29 des
Gesetzes der Ukraine" Über den Staatshaushalt der Ukraine für 2020 ", Absatz neun
von Punkt 2 des Abschnitts II "Schlussbestimmungen "von das Gesetz der Ukraine"
Über die Änderungen des Gesetzes der Ukraine " Der Ukraine für 2020 "[1].
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Das Verfassungsgericht der Ukraine betont, dass in den in der Verfassung der
Ukraine festgelegten Fällen Einschränkungen der verfassungsmäßigen Rechte und
Freiheiten von Menschen und Bürgern möglich sind. Eine solche Beschränkung
kann nur durch Gesetz festgelegt werden – ein Gesetz, das von der Werchowna
Rada der Ukraine als einzigem gesetzgebenden Organ der Ukraine erlassen wurde.
Die Festlegung einer solchen Beschränkung durch eine Satzung widerspricht den
Artikeln 1, 3, 6, 8, 19, 64 der Verfassung der Ukraine.
Aus all dem ist daher der Schluss zu ziehen, dass die Einführung einer Impfpflicht
keine Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Rechts des Einzelnen auf
persönliche Integrität, darstellt, sofern es in einer demokratischen Gesellschaft
erforderlich ist, die Verbreitung gefährlicher Krankheiten und zum Schutz großer
Bevölkerungen vor den negativen Folgen der Verbreitung solcher Krankheiten. Bei
Vorliegen eines legitimen Zwecks, einer gesetzlichen Anforderung und der
Verhältnismäßigkeit der Anwendung dieser Maßnahmen durch den Staat wird die
obligatorische Impfung als legitim angesehen. Andere Probleme treten direkt im
Zuge

einer

solchen

Impfung

auf, die

zu

anderen

Verletzungen

der

verfassungsmäßigen Menschenrechte führen können. In diesem Zusammenhang
wäre es dringend und angemessen, das Handeln des Staates bei Ausbleiben der
gewünschten Wirkung nach einer solchen Impfung klar zu regeln, transparente
Mechanismen zur Entschädigung von Einzelpersonen, wenn sie nicht das richtige
Ergebnis oder gesundheitliche Schäden erzielen, den Patienten die Möglichkeit zu
geben, die das Recht, den gewünschten Impfstoff zu wählen, er ist es, nicht
ausschließlich der vom Staat gekaufte.
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Слінько Тетяна Миколаївна
професор, завідувачка кафедри конституційного права України
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
ВИЩА ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ
У статті розглянуто і проаналізовано виклики, які стоять перед сучасною
вищою освітою у країнах світу, у тому числі й Україні. Наголошено, що нині
ключовими напрямами розвитку вітчизняної системи освіти обрано «підвищення
доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян України
відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки,
кожного громадянина» і «забезпечення особистісного розвитку людини згідно з
її індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання
упродовж життя».
Ключові

слова:

пандемія,

дистанційне

навчання,

інновації,

конкурентоспроможність, якість.
Постановка проблеми. Наприкінці 2019 – початку 2020 років до проблем, які
стояли і стоять перед світовою спільнотою, серед яких глобальне потепління,
кризові явища в економіках багатьох країн, спалахи збройних конфліктів,
через які гинуть люди, порушуються й утискаються їх права, бідність,
додалася ще одна – хвороба COVID-19. За офіційною статистикою ВООЗ
майже за два роки пандемії померло понад 5 мільйонів осіб. Крім того, як
повідомляє Укрінформ, у світі зафіксували 239 963 626 випадків зараження
коронавірусом [1]. У нашій державі, за даними МОЗ, «за весь час пандемії:
захворіли 3 570 448 мільйона людей, одужали 3 195 913 пацієнтів, померли 91
215 людей» [2].
Як видно, COVID-19 – це хвороба, яка дуже швидко поширюється і завдає
значної шкоди здоров’ю населення планети, а отже, необхідно вдаватися до
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дуже жорстких обмежень і заборон. Саме з огляду на це уряди більшості держав
змушені робити певні кроки в цьому напрямі. Вказане стосується і сфери вищої
освіти.
Спираючись на наведене, метою статті є вивчення і аналіз обмежень, до яких
вдалася Україна у сфері вищої освіти у період пандемії COVID-19, надання
пропозицій стосовно подальших перспектив використання дистанційного
навчання у ЗВО нашої країни.
Аналіз останніх досліджень. На необхідність реформування вітчизняної
системи освіти, зокрема й вищої, упродовж багатьох років звертають увагу
провідні науковці, громадські діячі, політики, викладачі, учителі та ін. Серед
питань, які дискутуються вимагають негайного вирішення, такі, як:
нормативно-правове забезпечення, фінансування, кадри. У контексті
сказаного варто згадати таких вчених, як Ю. Г. Барабаш, О. П. Борзенко, О. І.
Локшина, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова, Н. Г. Протасова, Л. А. Штефан та
ін.
Виклад основного матеріалу. Приступаючи до висвітлення питання,
передусім вкажемо, що, як наголошує Роман Гольдман: «Коронавірус з нами
вже майже два роки, і весь цей час новини про боротьбу людства з інфекцією
займають перші шпальти газет та інформаційних сайтів. … І цей факт
абсолютно зрозумілий, адже вони нагадують зведення з полів битв за
кількістю

постраждалих

від

пандемії

людей»

[3].

Підтвердженням

справедливості наведеного висловлювання є кількість жертв цієї хвороби –
понад 5 мільйонів. Вбачається влучним, красномовним і показовим
порівняння, до якого вдався експерт у сфері пацієнт-менеджменту Першого
медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман: «Для прикладу: в одній з
найбільш кровопролитних і запеклих воєн, Першій світовій війні, що тривала
понад 4 років, з боку Антанти, що об’єднувала 22 країни, загинуло близько 5,5
мільйонів осіб. За менш ніж 2 роки пандемії, тільки за офіційними даними, а
ми з вами не дуже довіряємо офіційної статистики деяких країн, коронавірус
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забрав життя понад 5 мільйонів жителів Землі. Тільки вдумайтеся, страшна
війна, що підірвала економіку всього світу(!) на цілі десятиліття, і крихітний
вірус, невиразний без електронного мікроскопа. Вдумайтеся, щоб усвідомити
серйозність того, що відбувається… [3]
Як відзначалося вище, нині уряди більшості держав вдаються до обмежень і
заборон, інколи дуже жорстких. У сфері освіти частіш за все школярів,
студентів, працівників деяких професій (викладачів, вчителів тощо)
переводять на дистанційне навчання чи роботу. Як заявила гендиректор
ЮНЕСКО Одрі Азулай ще на початку березня 2020 р.: «Масштаби нинішніх
обмежень у сфері освіти у всьому світі є безпрецедентними, і їх збереження
загрожуватиме забезпеченню права на освіту». Звісно, такі заходи
вживаються задля того, щоб зменшити прямий контакт між студентами і
викладачами і запобігти тим самим поширенню COVID-19. За даними
дослідників, станом на початок квітня 2020 р., тобто відразу після оголошення
ВОЗ про пандемію COVID-19, майже у 200 країнах вимушено залишилися
вдома понад півтора мільярда учнів і студентів (а це 91%) [4].
Вказане змушує звернутися до історії. Передусім зауважимо, що однією з перших
спроб організації цього виду отримання знань у світі стало навчання студентів
стенографії за допомогою поштового листування, запропоноване І. Пітманом у
1840 р. у Великій Британії. Уже з 1930-х років на Заході для передачі навчальних
матеріалів використовували радіо, а з 1950-х – телебачення та інші носії
інформації [5].
Важливим етапом впровадження дистанційного навчання вважають заснування в
1969 р. за значної підтримки уряду Великої Британії Відкритого Університету
З’єднаного Королівства Великої Британії й Північної Ірландії. Цей Університет,
до речі, і сьогодні залишається одним із світових лідерів, особливо у вирішенні
питання застосування такої форми навчання, як он-лайн. Примітно, що нині в
цьому виші здобувають освіту близько 137 тис. студентів із Великої Британії та
понад 20 тис. з інших країн, а середня тривалість навчання становить шість років.
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Вбачається за необхідне додати, що нині даний вид отримання знань поширений
у багатьох країнах світу, і з кожним роком його популярність стрімко зростає.
Наприклад, у США і Канаді як альтернативу традиційним університетам створено
віртуальні, де кожен студент може отримати освіту за основними курсами
дистанційно, тобто у цьому випадку не має значення, де (на базі якого
університету) ти хочеш здобувати освіту і де ти мешкаєш. В Європі також існують
університети дистанційної освіти, тобто є група навчальних закладів, в яких
розроблені і використовуються програми дистанційного навчання. Зауважимо,
що методики цього виду навчання передбачають застосування нових
інформаційних

технологій,

які

включають

супутникове

телебачення,

комп’ютерні мережі, мультимедіа тощо.
Наведене свідчить про те, що інтенсивний розвиток на межі ХХ–ХХІ ст.
інформаційно-комунікаційних

технологій,

поява

нових

засобів

обміну

інформацією і знаннями не тільки сприяли, а й прискорили і полегшили
поширення дистанційної форми навчання, а час (особливо сучасні реалії) довів,
що вона є ефективним засобом ведення освітнього процесу, в організації якого
провідну роль відіграє взаємодія суб’єктів освітнього процесу на відстані за
допомогою різних видів інформаційно-комунікаційних технологій.
Більш того, новітні технології почали проникати в наше життя, пронизуючи усі
сфери діяльності, з огляду на що фахівці констатують, що розпочався період
переходу

людства

від

постіндустріальної

епохи

існування

до

епохи

інформаційного суспільства, що супроводжується кардинальними змінами норм,
цілей, підходів до організації багатьох процесів, у тому числі й освітнього, й
оцінки результатів.
Цілком логічно, що вказані вище події і процеси вплинули на вітчизняну систему
вищої освіти. Зупинимося на цьому трохи детальніше. Впровадження новітніх
технологій, ознайомлення з сучасними методами і методиками освіти, прагнення
використати, пристосувавши і узгодивши з власними традиціями, зумовили зміни
у спрямованості професійної підготовки на формування відповідної професійної
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компетентності майбутнього фахівця, актуалізацію ідеї навчання впродовж
усього життя, реалізацію принципу суб’єкт-суб’єктних відносин між викладачами
й студентами, активний пошук й упровадження професійно-орієнтованих форм,
зокрема й дистанційної, і методів навчання тощо. Вказане актуалізувалося у
зв’язку з пандемією.
У контексті наведеного вбачається за необхідне розібратися з тим, що ж таке
дистанційна освіта, тобто розтлумачити це поняття. Спираючись на думки
науковців, можемо сміливо стверджувати, що дистанційна освіта – це передусім
можливість отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в
будь-який зручний час. Однак разом із терміном «дистанційна освіта» (distance
education) сьогодні в англомовній літературі найчастіше вживають і поняття
«дистанційне навчання» (distance learning) [6]. Незважаючи на те, що часто їх
використовують як синоніми, дослідники наголошують, що все-таки вони не
тотожні. Термін «дистанційна освіта» (distance education) ширший, він об’єднує
поняття «дистанційне навчання» (distance learning) і «дистанційне викладання»
(distance teaching). Поняття «дистанційне викладання» орієнтоване на викладача,
який навчає й викладає дистанційно, тоді як «дистанційне навчання» − на
студента (учня), який дистанційно навчається.
На сьогодні дистанційно, зокрема і в Україні, мають змогу навчатися громадяни,
які здобули середню, професійну, вищу освіту, а також ті, хто набув навичок
виконувати з допомогою освітніх технологій, а саме інтернет-ресурсів, сайтів,
різних платформ тощо, необхідні завдання (віддалено, дистанційно). Як бачимо,
однією (і чи не визначальною) рисою процесу навчання є те, що він побудований
на використанні різних комунікаційних засобів. Примітно, що по закінченні
студенти отримують відповідні сертифікати і дипломи, які є законними і нічим не
відрізняються від традиційних.
Отже, нагадаємо, що у 2020 році українське суспільство, як і більшість країн світу,
стикнулося з проблемою – переведення учнів, студентів на навчання он-лайн, а
працівників більшості галузей економіки, у тому числі й освіти, на дистанційну
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роботу. Зауважимо, що для України це стало певною мірою викликом, оскільки
така форма отримання знань передбачає передусім «використання дистанційних
технологій», наприклад, Moodle, Google Classroom, Zoom, Skype, Google
Suite/Docs тощо, які дозволяють студентові й викладачу спілкуватися, виконувати
і перевіряти завдання, контролювати відвідуваність, організовувати семестровий
контроль і атестацію за допомогою інтернет-зв’язку, мобільних пристроїв,
ноутбуків. У контексті сказаного варто акцентувати, що саме постійний і сталий
інтернет-зв’язок став найбільшим викликом. Як відомо, багато студентів, учнів
шкіл і середніх професійних закладів із самого початку переведення на навчання
в режимі «он-лайн» стикнулися з тим, що Інтернет або відсутній, або слабкий
сигнал, або переривається зв’язок. Крім того, не кожна сім’я мала змогу
забезпечити дитину належним пристроєм. До цього варто додати й те, що
викладачі, вчителі мусили упродовж незначного проміжку часу опановувати й
набувати навичок роботи з такими програмами, як Moodle, , Google Classroom,
Zoom, Google Suite/Docs. Отже, викладачі опинилися в ситуації, коли їм спочатку
потрібно було самим навчитися користуватися вищезгаданими платформами й
опанувати технології, що, як виявилося, не так вже й просто вдавалося, особливо
враховуючи те, що самі ресурси і доступ до них, як правило, даються іноземною
мовою, до того ж, як свідчить практика, далеко не всі викладачі мають гаджети
для ведення в такий спосіб освітянського процесу. Як бачимо, постає ще одна
проблема – технічна можливість обох сторін застосовувати такі технології. Усе це
зайвий раз підтверджує, що в Україні дистанційне навчання має специфіку.
Щоправда, за час, який минув із березня 2020 р. й по сьогодні, вдалося накопичити
певний досвід.
Як уже наголошувалося, однією з головних проблем на час введення в дію
карантину, а отже, й дистанційного навчання, для вищих навчальних, викладачів,
батьків і, звісно, студентів стала відсутність підготовки (і досвіду) ведення у такий
спосіб освітнього процесу. Особливо складно довелося тим, у кого обмежені
економічні ресурси. Крім вищезгаданої, виникли й інші, а саме:

52

організаційні й навчальні. Викладачі, студенти й батьки часто скаржилися на:
відсутність навчального розкладу та (або) його неузгодженість, а також на те,
що онлайн-трансляції та комунікація відбувалися через різні платформи
(досвіду роботи в яких, до речі, також не було, більш того, потрібен час, щоб
спочатку сам викладач навчився користування ними); завеликий або ж,
навпаки, замалий обсяг завдань і онлайн-уроків (пар); недостатній час для
виконання завдань; нерозуміння нових тем без пояснень; відсутність
контролю за виконанням завдань й оцінюванням; нудні й незрозумілі
підручники і брак власних знань, щоб допомогти і пояснити своїм дітям
матеріал. До речі, не меншою проблемою стало й те, що багато студентів, які
перейшли на домашнє навчання, не мають власного комп’ютера. За даними
ЮНЕСКО вказана проблема існує в багатьох країнах, проте найкритичнішою
вона є у країнах Африки, де 89 % дітей без комп’ютерів, а у 82 % взагалі немає
доступу до Інтернету [4]. В Україні вказана проблема також стоїть гостро. Так,
Юрій Кононенко наголошує: «Здебільшого Інтернету немає у високогірних
районах Закарпатської та Львівської областей» [7]. Більш того, у Міністерстві
освіти і науки України (МОН) визнають, що за останній рік навіть не всі
школи й виші вдалося обладнати технічними засобами і Інтернетом, аби
можна було проводити онлайн навчання» [7].
психоемоційні, які, зокрема, виникли через невміння частини студентів навчатися
самостійно й низьку їх мотивацію до навчання. Викладач за звичайних умов не
тільки займається освітою й вихованням особистості, а й нерідко стає для
студента наставником, або добрим знайомим, що може поспілкуватися на будьяку іншу тему;
технічні обмеження. Із цим, як не прикро, у багатьох виникали труднощі.
Наприклад, відсутність чи застарілість комп’ютерного обладнання й програмного
забезпечення, недостатній рівень цифрової компетенції як у викладачів, так і
студентів, погана якість інтернет-з’єднання, відсутність стандартизованої онлайнплатформи для дистанційного навчання.
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Як наслідок, вимушений перехід на дистанційне навчання, на думку багатьох
фахівців, створив серйозні проблеми із забезпеченням права на якісну освіту.
У той же час, і це, на наш погляд, дуже позитивний момент, карантин дав поштовх
викладачам до саморозвитку, оскільки раніше, попри курси підвищення
кваліфікації та майстер-класи, їм бракувало мотивації застосовувати цифрові
технології й різноманітні програми. В умовах, коли необхідна була оперативна
реакція на нові виклики, педагогічна спільнота, готуючи цікаві онлайн-пари,
презентації, намагаючись комунікувати із студентами, за два місяці набула таких
цифрових компетенції, яких ніколи не мала.
Крім того, уже ні в кого не виникає сумнівів, що дистанційна освіта стане, так би
мовити, виходом для тих, хто живе у важкодоступних до закладу навчання
населених пунктах, людей з інвалідністю, обдарованих дітей, юнаків і дівчат, які
здатні самостійно опановувати матеріал, для учнів, котрі через сімейні обставини
не можуть відвідувати занять, а також громадян України, які проживають за
кордоном. Щоправда, слід пам’ятати, що за такої форми ключовим елементом
виступає самодисципліна й самоорганізація того, хто прагне знань.
Таким чином, реалії сьогодення й виклики, що постали перед вітчизняною вищою
освітою, змусили переглянути стратегію розвитку вищої освіти. Нині ключовими
напрямами розвитку вітчизняної системи освіти обрано «підвищення доступності
якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян України відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки, кожного громадянина» і
«забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними
задатками, здібностями, потребами на основі навчання упродовж життя». Крім
того, у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.
важливими

завданнями

визначається

створення,

по-перше,

системи

дистанційного навчання, по-друге, освітніх округів, ресурсних центрів
дистанційного навчання [8]. Наведене повною мірою узгоджується з основною
метою і завданнями дистанційного навчання, закріпленими в наказі Міністерства
освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне
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навчання» від 25.04.2013 р. № 466 [9]. Так, згідно з положеннями документа ними
є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на
здобуття освіти й професійної кваліфікації, надання освітніх послуг шляхом
застосування в навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за
певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до
державних стандартів освіти.
Підсумовуючи наведене, вкажемо, що поширенню дистанційної освіти
сприятимуть найбільш значущі її ознаки, як-от: гнучкість (зазвичай студентам не
потрібно регулярно відвідувати заняття (лекції, семінари), кожен може вчитися
стільки, скільки йому особисто (індивідуально) потрібно для засвоєння того чи
того навчального курсу); модульність, що означає наступне: в основу програм
дистанційної освіти покладено виключно модульний принцип, а саме кожна
окрема дисципліна (навчальний курс), засвоєна учнями, адекватна певній
предметній сфері, це дозволяє з набору незалежних (але зазвичай логічно
взаємоузгоджених) навчальних курсів сформувати навчальний план, що
відповідатиме індивідуальним або груповим потребам із урахуванням здібностей
і інтересів; паралельність, тобто навчання може відбуватися одночасно з
веденням основної професійної діяльністю – «без відриву від виробництва»;
далекодія, йдеться про, що відстань від територіального місцезнаходження учня
до місця дислокації освітнього закладу не перешкоджає ефективності освітнього
процесу (за умови якісної роботи зв’язку); асинхронність, тобто освітній процес
(комунікація, взаємодія викладач – студент) може відбуватися незалежно від
фіксованого часу, за зручним для кожного графіком; масовість, мова йде про те,
що кількість студентів не є критичним параметром для системи дистанційного
навчання, за якої з’являється можливість охопити велику аудиторію слухачів,
чого не можна зробити за традиційної, до того ж і студенти, і викладачі мають
доступ до різноманітних джерел навчальної та довідкової інформації
(електронних бібліотек, інформаційних баз даних); рентабельність (дистанційній
освіті властива висока економічна ефективність, бо є обставини, за яких вона
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може бути дешевшою за традиційну, очну, а отже, заклади вищої освіти мусять
переробити договори про надання освітніх послуг і включити можливість
офіційного, постійного і валідного дистанційного навчання, хоча економічна
користь останнього залежатиме від рівня освіти, розміру аудиторії (кількості
слухачів), вибору технічних засобів навчання й складності його організації); за
дистанційної освіти як викладач, так і студент виконують специфічні функції і
мають нову роль; використання всіх видів новітніх інформаційний технологій,
але переважно комп’ютери, ноутбуки, комп’ютерні мережі, мультимедіа системи
та ін.; соціальність, як доведено, дистанційна освіта певною мірою знімає
соціальну напруженість, забезпечуючи рівні можливості для здобуття освіти
незалежно від місця й умов проживання; інтернаціональність, оскільки ця форма
навчання сприяє експорту й імпорту освітніх послуг; може порушити фіксовані
відносини між викладачем (учителем) і студентом (учнем), тоді як традиційна
форма, за якої викладач (учитель) і студент (учень) перебувають у тому самому
місці і в той самий час, може обмежити «розширення освітнього простору».
Висновки. За час активного використання дистанційної форми навчання, тобто з
моменту запровадження у березні 2020 року і по цей день, нам вдалося
накопичити певний досвід, виявити слабкі місця, проаналізувати помилки.
Виходячи з цього, можемо констатувати, що основними тенденціями на
сучасному етапі є:
– інтеграція у світовий простір дистанційної освіти;
– інтеграція дистанційних і традиційних форм організації освітнього процесу на
всіх ланках системи освіти;
– спрямованість змісту, форм і методів дистанційного навчання на формування
загальних і спеціальних компетентностей здобувачів освіти, реалізацію ідеї
безперервного навчання людини впродовж всього життя;
– розширення багатосторонніх зв’язків у процесі дистанційного навчання (між
студентами, викладачами, навчальними закладами, провайдерами);
– диверсифікація засобів інтерактивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу;
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– інтенсифікація наукового дослідження проблем дистанційного навчання.
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Inna Volska
Doktorand der Fakultät für Verfahrensrecht
Nationale Yuri-Fedkovych-Universität Czernowitz
ANALYSE DER VERFAHRENSBERECHTIGUNG DES
VERFASSUNGSGERICHTS DER UKRAINE UND DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS

Weltweit haben mehrere Länder Mechanismen eingeführt, um die Verbreitung von
Verfassungsbestimmungen bei möglichen Verstößen durch staatliches Handeln in
unterschiedlichen Formen und Institutionen sicherzustellen. Das gebräuchlichste
System war jedoch das sogenannte Gerichtsbarkeitssystem, das darin besteht, die
Verfassung auf die Justiz zu übertragen, die dann die Verfassungsmäßigkeit von
Akten der öffentlichen Gewalt überwacht.
Unabhängige und unparteiische Verfassungsgerichtsbarkeit ist eine Garantie für
eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und des Staates, eine Garantie für
Menschen- und Bürgerrechte und -freiheiten, Rechte und berechtigte Interessen von
juristischen Personen, Staatsinteressen, Steigerung des Wohlstands und der
Lebensqualität, Schaffung einer wirksamen und gerechten Lösung von
Rechtsstreitigkeiten
Die Anerkennung der Vormachtstellung der Verfassung, die als Hauptnorm und
Kraftquelle dieser Rechtsordnung gilt, hat in der Vergangenheit zur Schaffung eines
Systems zum Schutz der Wirksamkeit und normativen Integrität dieses Gesetzes
geführt. Weltweit haben mehrere Länder Mechanismen eingeführt, um die
Verbreitung von Verfassungsbestimmungen bei möglichen Verstößen durch
staatliches Handeln in unterschiedlichen Formen und Institutionen sicherzustellen.
Das gebräuchlichste System war jedoch das sogenannte Gerichtsbarkeitssystem, das
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darin besteht, die Verfassung auf die Justiz zu übertragen, die dann die
Verfassungsmäßigkeit von Akten der öffentlichen Gewalt überwacht. Aus unserer
Sicht sollte die Zuständigkeit der Verfassungsgerichte analysiert werden.
Das Bundesverfassungsgericht in der Bundesrepublik Deutschland ist als
Bundesverfassungsgericht zugleich das höchste unabhängige Verfassungsorgan in
der Justiz gleichrangig mit anderen Bundesoberorganen und das höchste Gericht auf
Bundesebene.

Somit

erfüllt

es

eine

Doppelfunktion.

Dem

Bundesverfassungsgericht obliegt die Überwachung des verfassungsmäßig
bestimmten politischen Lebens, das es im Lichte der Auslegung des Grundgesetzes
unter besonderer Berücksichtigung individueller Grundrechte des Bürgers festlegt.
Insofern hat das Gericht als Hüter des deutschen Grundgesetzes die grundsätzliche
Befugnis, das Grundgesetz angesichts des gesellschaftlichen Wandels zu regeln.
Andererseits ist das Gericht die höchste Instanz der Justiz. In dieser Funktion nimmt
er gegenüber allen anderen Gerichten eine Sonderstellung ein, da er das Recht hat,
seine

Gerichtsentscheidungen

aufzuheben.

Entscheidungen

des

Bundesverfassungsgerichts sind rechtsverbindlich und nach Bundes- und
Landesrecht vollstreckbar. Das Bundesverfassungsgericht überwacht zwar die
Entscheidungen anderer Gerichte, ist aber nicht Gegenstand der Berufung. Er übt
keine fachliche Kontrolle aus, sondern prüft die Übereinstimmung der
Entscheidungen der Fachgerichte mit dem Grundgesetz. Stellt sich heraus, dass eine
Verfassungsverletzung vorliegt, hebt er diese auf – gegebenenfalls auch die
Entscheidung der Vorinstanzen – und überweist den Fall zur weiteren Prüfung an
die Fachgerichte.
Die besondere Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts kommt in § 31 Abs. 1
BVerfGG zum Ausdruck: „Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind für
Bundes- und Landesverfassungsorgane sowie für alle Gerichte und Behörden
bindend.“
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Damit verfügt das Bundesverfassungsgericht über sehr weitreichende Befugnisse,
ist jedoch bei der Durchsetzung und Durchsetzung seiner Entscheidungen auf die
Mitwirkung anderer Bundes- und Landesorgane angewiesen. Dies wurde kürzlich
(2018) deutlich, als die Stadt Wetzlar sich weigerte, einer früheren gerichtlichen
Verfügung nachzukommen.
Eine förmlich bindende Entscheidung besteht nur im Einzelfall (inter partes). Bei
anderen Gerichten besteht kein nennenswerter Bezug zur Rechtsauffassung des
Gerichts.

Sie

haben

keine

Rechtskraft.

Die

Rechtsauffassung

des

Bundesverfassungsgerichts ist eine Richtlinie für nachgeordnete Gerichte, der in der
Regel gefolgt wird. Abweichungen sind relativ selten. Jedes Gericht kann jedoch in
einem anderen Fall einer anderen Rechtsauffassung folgen, die dieser oder ähnlicher
ist, wenn es dies für richtig hält.
In den Fällen des § 31 Abs. 2 BVerfGG haben Gerichtsentscheidungen jedoch
Rechtskraft und gelten für alle (inter omnes). Im Wesentlichen handelt es sich um
ein Verfahren, bei dem das Gericht entscheidet, ob das Gesetz verfassungsmäßig ist
oder

nicht

(Auslegung

der

Verfassung).

[55]

[56]

Nur

das

Bundesverfassungsgericht hat das Recht, ein nach Inkrafttreten des Grundgesetzes
erlassenes Gesetz als verfassungswidrig anzuerkennen (§ 95 Abs. 3 Satz 1 oder Satz
2 BVerfGG; Ablehnungsbefugnis) Normen). Stellt ein anderes Gericht das Gesetz
für verfassungswidrig, informiert es das BVerfG gemäß Art. 100 GG wird
vorgelegt,

wenn

es

für

die

Entscheidung

relevant

ist

(spezifische

Kontrollstandards).
Obwohl der Wortlaut des § 95 Abs. 3 Satz 1 bzw. Satz 2 BVerfGG eindeutig ist
(„Wird der Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz stattgegeben, ist das Gesetz
ungültig“) sieht das Bundesverfassungsgericht in einigen Fällen von einer
Nichtigkeitserklärung ab und spiegelt den Gesetzgeber wider, anstatt Gesetze zu
überprüfen; Bis zum neuen Beschluss gilt das Gesetz weiterhin, aber nicht mehr. Es
ist sehr vereinfachend zu sagen, dass dies immer dann gilt, wenn das Gesetz (nur)
der Gleichheit widerspricht.
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Das Bundesverfassungsgericht ist für die Beilegung von Streitigkeiten nur dann
zuständig, wenn sich dies aus dem Grundgesetz oder § 13 BVerfGG ergibt (sog.
Übergabeprinzip). Wie jedes andere Gericht kann es nicht alleine funktionieren,
aber es muss aufgerufen werden. Neben Aufgaben auf Bundesebene kann eine
Zuständigkeit für verfassungsrechtliche Streitigkeiten über die Auslegung von
Landesverfassungen bestehen, wenn dies in der Landesverfassung vorgesehen ist.
Ein Beispiel hierfür ist das Land Schleswig-Holstein (Art. 44 LVerf Schl.-H. a.F.),
das 2008 als letztes Bundesland seither ein eigenes Landesverfassungsgericht hat.
Das Bundesverfassungsgericht ist jedoch nicht zuständig für Streitigkeiten über die
Europäische Union oder ihre Verträge. Zuständig ist in diesem Fall der Europäische
Gerichtshof (EuGH). Allerdings entscheidet das Bundesverfassungsgericht dann
europarechtlich, wenn es um die Auslegung des deutschen Grundgesetzes geht, wie
im bekannten Solange-II-Urteil.
Trotz diverser Kritikpunkte hat das Gericht eine im internationalen Vergleich
herausragende Prüfhäufigkeit und -intensität entwickelt und sich dabei einer strikten
gerichtlichen

Selbstbeschränkung

verpflichtet.

Das

von

ihm

ständig

weiterentwickelte Verfassungsverständnis hat das Bundesverfassungsgericht zu
einer eigenen demokratischen Institution gemacht, die in der Bevölkerung des
Staates ein einzigartiges Vertrauen genießt; auf internationaler Ebene gilt sie als
Beispiel für hochentwickelte rechtliche Kontrolle. Die Rolle des Gerichts als Hüter
des Grundgesetzes geht über die bloße Willkür des Staates hinaus, es ist
konservativer und ganzheitlicher Verfassungsschutz in der Dynamik der inneren
Entwicklung Deutschlands und im Kontext der Europäischen Union.
Der Gerichtshof kooperiert mit den höchsten Verfassungsgerichten von mehr als 70
Staaten, und seine Stellung als starkes Verfassungsorgan dient anderen Ländern als
staatsorganisatorisches Modell. Nicht zuletzt ist dieser Ruf auf die Fähigkeit des
Gerichts zu Wertentscheidungen zurückzuführen, die in das Wertesystem des Zivilund Strafrechts eingedrungen sind und damit die gesamte Gesellschaftsordnung
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stabilisiert haben. Als großer Moment gilt das Urteil von Laute von 1958, das die
Notwendigkeit

eines

"objektiven

Wertesystems" untersuchte und dieses

grundrechtsdogmatisch zu einem wesentlichen Bestandteil des deutschen
Grundgesetzes machte.
Manche kritisieren Kritik dafür, klare Entscheidungen zu vermeiden. So wurde
beispielsweise der „Taschentuchprozess“ oft als unbefriedigend und aufschiebend
empfunden. Diese Kritik wird vor allem von denen gehört, die die endgültige
politische Korrektur vor Gericht sehen möchten. Dem hat sich der Gerichtshof von
Anfang an widersetzt. Seine Praxis der richterlichen Selbstbeschränkung hält es für
notwendig, in die Rollenverteilung zwischen den Verfassungsorganen so weit wie
möglich nicht einzugreifen. Dies zeigte sich zuletzt im Beschluss zur Auflösung des
Bundestages im Jahr 2005.
Auf der anderen Seite kritisiert die Politik mehrere Entscheidungen, wonach das
Gericht seine Zuständigkeit auf die Zuständigkeit des Ersatzgesetzgebers ausweitet,
obwohl der Gesetzgeber verfassungsrechtlich dem Parlament vorbehalten ist. Statt
sich auf erhebliche Auswüchse und Willkür des Gesetzgebers zu beschränken,
bringt es eigene gesellschaftliche und politische Vorstellungen ein und gibt dem
Gesetzgeber konkrete Vorgaben zur Justiz, die oft schwer zu finanzieren sind und
andererseits von politischen Vorstellungen abweichen . Die Politikwissenschaft
spricht in diesem Zusammenhang von der „Legalisierung der Politik“ durch das
Bundesverfassungsgericht.
Das Verfassungsgericht der Ukraine ist ein Organ der Verfassungsgerichtsbarkeit,
das die Vorherrschaft der Verfassung der Ukraine sichert, über die
Übereinstimmung der Verfassung der Ukraine mit den Gesetzen der Ukraine und
anderen in der Verfassung der Ukraine vorgesehenen Rechtsakten entscheidet, die
offizielle Auslegung der Verfassung der Ukraine und anderer Mächte.
Das Verfassungsgericht der Ukraine hat seine Arbeit am 16. Oktober 1996 auf der
Grundlage der Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit, Kollegialität,

62

Transparenz, Offenheit, Vollständigkeit und Vollständigkeit der Verfahren,
Gültigkeit und Verbindlichkeit seiner Entscheidungen und Schlussfolgerungen
aufgenommen.
In Übereinstimmung mit dem Gesetz der Ukraine „Über das Verfassungsgericht der
Ukraine“ № 2136-VIII, das von der Werchowna Rada der Ukraine am 13.07.2017
angenommen wurde und am 03.08.2017 in Kraft trat, sind die Befugnisse des
Verfassungsgerichts der Ukraine wurden Eingeführt.
Wir weisen Sie auf Kapitel 2 des oben genannten Gesetzes hin. Die Zuständigkeit
eines Gerichts ist die Führung eines Verfassungsverfahrens, wenn es aus mindestens
12 Richtern des Verfassungsgerichts besteht, die ab dem Tag der Eidesleistung auf
einer besonderen Plenarsitzung des Gerichts die Befugnisse erworben haben.
Derzeit besteht das Verfassungsgericht der Ukraine aus 16 Richtern. Das Gericht
besteht aus der Großen Kammer, zwei Senaten und sechs Kammern. Die Große
Kammer setzt sich aus allen Richtern des Verfassungsgerichts zusammen. Der
Senat (erster und zweiter) besteht aus neun Richtern des Verfassungsgerichts. Die
Kammer

(sechs

Kammern)

besteht

aus

von

drei

Richtern

des

Verfassungsgerichtshofs. In der Sitzung des Kollegiums wird der Sekretär des
Kollegiums aus den Richtern des Verfassungsgerichtshofs gewählt, die ihm
angehören.
Die Befugnisse des Verfassungsgerichts der Ukraine sind begrenzt. Der Gerichtshof
befasst sich mit der Frage der Einhaltung der Verfassung der Ukraine
(Verfassungsmäßigkeit) bestehender Gesetze (deren Einzelbestimmungen). Um die
Rechte des Einzelnen zu schützen und wiederherzustellen, prüft der Gerichtshof die
Frage der Einhaltung der Verfassung der Ukraine (Verfassungsmäßigkeit) des
Gesetzes (seine Einzelbestimmungen), das abgelaufen ist, aber weiterhin für die
Rechtsbeziehungen gilt, die während seiner Gültigkeit. Das Gericht berücksichtigt
jedoch nicht die Einhaltung der Gesetze der Ukraine durch die Handlungen der
Werchowna Rada der Ukraine, des Präsidenten der Ukraine, des Ministerkabinetts
der Ukraine, der Werchowna Rada der Autonomen Republik Krim, Handlungen
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anderer öffentlicher Behörden, Behörden der Autonomen Republik Krim und
lokaler Regierungen, außer:
vorzeitige Beendigung der Befugnisse der Werchowna Rada der Autonomen
Republik Krim in Gegenwart eines Gutachtens des Verfassungsgerichts der Ukraine
zu ihrer Verletzung der Verfassung der Ukraine oder der Gesetze der Ukraine;
Aufruf vorgezogener Wahlen zur Werchowna Rada der Autonomen Republik Krim;
aufgrund der Widersprüchlichkeit der normativen Rechtsakte der Werchowna Rada
der Autonomen Republik Krim mit der Verfassung der Ukraine und den Gesetzen
der Ukraine kann der Präsident der Ukraine diese normativen Rechtsakte der
Werchowna Rada der Autonomen Republik Krim mit eine Beschwerde an das
Verfassungsgericht.
Gemäß Artikel 7 des Gesetzes der Ukraine „Über das Verfassungsgericht der
Ukraine“ umfasst die Befugnisse des Verfassungsgerichts der Ukraine:
Lösung

von

Fragen

der

Einhaltung

der

Verfassung

der

Ukraine

(Verfassungsmäßigkeit) der Gesetze der Ukraine und anderer Rechtsakte der
Werchowna Rada der Ukraine, Akte des Präsidenten der Ukraine, Akte des
Ministerkabinetts der Ukraine, Rechtsakte der Werchowna Rada von die Autonome
Republik Krim;
offizielle Auslegung der Verfassung der Ukraine;
auf Ersuchen des Präsidenten der Ukraine oder von mindestens fünfundvierzig
Stellvertretern

der

Ukraine

oder

des

Ministerkabinetts

der

Ukraine

Schlussfolgerungen über die Übereinstimmung der Verfassung der Ukraine mit den
geltenden internationalen Verträgen der Ukraine oder den der Werchowna Rada of
vorgelegten internationalen Verträgen vorzulegen Ukraine um Zustimmung;
auf Antrag des Präsidenten der Ukraine oder von mindestens fünfundvierzig
Abgeordneten der Ukraine Schlussfolgerungen über die Übereinstimmung der
Verfassung der Ukraine (Verfassungsmäßigkeit) mit den zur Vorlage beim
gesamtukrainischen Referendum auf Volksinitiative vorgeschlagenen Themen
vorzulegen;
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Abgabe einer Stellungnahme auf Ersuchen der Werchowna Rada der Ukraine zur
Einhaltung des verfassungsmäßigen Verfahrens zur Untersuchung und Prüfung der
Amtsenthebung des Präsidenten der Ukraine innerhalb der Grenzen der Artikel 111
und 151 der Verfassung der Ukraine;
Abgabe einer Stellungnahme auf Ersuchen der Werchowna Rada der Ukraine zur
Übereinstimmung des Gesetzesentwurfs zur Änderung der Verfassung der Ukraine
mit den Anforderungen der Artikel 157 und 158 der Verfassung der Ukraine;
auf Ersuchen der Werchowna Rada der Ukraine eine Stellungnahme zur Verletzung
der Verfassung der Ukraine oder der Gesetze der Ukraine durch die Werchowna
Rada der Autonomen Republik Krim abzugeben;
Lösung von Fragen der Einhaltung der Verfassung der Ukraine und der Gesetze der
Ukraine von normativen Rechtsakten der Werchowna Rada der Autonomen
Republik Krim auf Antrag des Präsidenten der Ukraine gemäß Artikel 137 zweiter
Teil der Verfassung der Ukraine ;
Klärung

von

Fragen

der

Einhaltung

der

Verfassung

der

Ukraine

(Verfassungsmäßigkeit) der Gesetze der Ukraine (deren Einzelbestimmungen) über
die Verfassungsbeschwerde einer Person, die der Ansicht ist, dass das in der
endgültigen Gerichtsentscheidung in ihrem Fall angewandte Recht der Ukraine der
Verfassung der Ukraine widerspricht.
Der Hauptzweck des Gerichtshofs besteht daher darin, durch den Mechanismus der
verfassungsmäßigen Kontrolle die Vorrangstellung der Verfassung, den Vorrang
der Menschen- und Bürgerrechte und -freiheiten in allen Bereichen des öffentlichen
und staatlichen Lebens zu gewährleisten.
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Rainer Wedde1
Covid-19 als Katalysator für die virtuelle Hauptversammlung
1.

Einführung

Die Covid-Pandemie hat eine Vielzahl von rechtlichen Folgen. Besonders sichtbar
sind die unmittelbaren Beschränkungen, welche zur Eindämmung der Pandemie
angeordnet wurden. Es gibt aber zahlreiche weitere rechtliche Auswirkungen. So
standen Gesellschaften, vor allem Aktiengesellschaften, vor dem Problem, dass eine
physische

Abhaltung

von

Gesellschafterversammlungen

aufgrund

der

pandemiebedingten Beschränkungen nur noch unter erschwerten Bedingungen oder
gar nicht mehr möglich war. Wie aber sollten dann die gesellschaftsrechtlichen
Vorgaben eingehalten werden? Der Gesetzgeber hat mit einem sehr kurzfristig
verabschiedeten Gesetz2 Abhilfe geschaffen. Dabei kam ihm die jüngste
Entwicklung der Technik zugute. Allerdings wurde damit auch eine in die Zukunft
weisende Frage aufgeworfen: Sollten derartige virtuelle Hauptversammlungen auch
nach Corona zumindest als Option erhalten bleiben?
2.

Klassische Hauptversammlung

Traditionell sieht das deutsche Recht in den §§ 118ff. AktG die Hauptversammlung
als klassische Präsenzversammlung vor.3 Die Aktionäre, der Vorstand und der
Aufsichtsrat treffen sich an einem Ort, hören Berichte zur vergangenen Tätigkeit
der Gesellschaft, tauschen sich aus, stellen Fragen und treffen Beschlüsse. Dabei

1

Prof. Dr. Rainer Wedde lehrt Wirtschaftsrecht an der Wiesbaden Business School der Hochschule RheinMain. Er
ist Mitglied im Vorstand der Deutsch-Ukrainischen Juristenvereinigung (DUJV).
2
Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom
27.03.2020, BGBl. I 2020, 569.
3
Simons/Hauser, Die virtuelle Hauptversammlung, NZG 2020, 488.
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wird von einer physischen Anwesenheit aller Aktionäre an einem Versammlungsort
ausgegangen.4
Für die Ladung, die Durchführung und die Niederschrift der Hauptversammlung
sieht das Gesetz strenge formale Anforderungen. Die Einberufung muss nach § 121
III AktG u.a. Angaben zur Gesellschaft und zu der Tagesordnung enthalten.
Besonders komplex sind die Vorschriften zur Ladungsfrist in den §§ 121ff. AktG.
Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass diese Frist stets rückwärts
von dem Tag der Versammlung zu rechnen ist, § 121 VII AktG.5 Die Leitung der
Versammlung obliegt in der Regel dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Es ist stets
ein Notar für die Niederschrift zu beteiligen, § 130 AktG.
Die komplexen Regeln, aber auch die Notwendigkeit einer Anreise zum Tagungsort
haben dazu geführt, dass viele Aktionäre ihre Rechte nicht wahrnehmen, indem sie
an der Hauptversammlung schlicht nicht teilnehmen. Die Präsenz auf den
Hauptversammlungen größerer deutscher Aktiengesellschaften fällt daher oft
gering aus; mitunter liegt sie unter der Marke von 60%.6 Andere Aktionäre
übertragen ihr Stimmrecht an Vertreter und sind damit auch nur bedingt in der Lage,
die Geschicke der Gesellschaft mit zu gestalten.
3.

Virtuelle Hauptversammlung

Schon seit längerem wird daher über Wege diskutiert, wie man die Teilnahme der
Aktionäre an der Hauptversammlung erhöhen kann. Die Notwendigkeit der
physischen Präsenz macht ein Investment aus dem Ausland häufig unattraktiv. Dies
verträgt sich nur schwer mit der Idee des Binnenmarktes der EU.7

4
5

Kubis in: MüKoAktG, 4. Aufl. 2018, § 118 Rn. 17.
Koch in: Hüffer/Koch, AktG, 15. Aufl. 2021, § 121 Rn. 24- 26.

6

Dies erklärt die Bedeutung der 30%-Grenze im Wertpapierhandelsrecht, vgl. § 33 I WpHG; zu den Problemen bei
geringer Teilnahme: Koch in: Hüffer/Koch, AktG, 15. Aufl. 2021, § 118 Rn. 6; Kubis in: MüKoAktG, 4. Aufl. 2018,
§ 118 Rn. 25 spricht von einem „Präsenzproblem“.
7
Siehe Noack, Der Vorschlag für eine Richtlinie über Rechte von Aktionären börsennotierter Gesellschaften, NZG
2006, 321.
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Ein möglicher Weg zur Erhöhung der Präsenz ist die verstärkte Nutzung
elektronischer Mittel. Die am weitesten gehende Möglichkeit ist dabei die sog.
„virtuelle Hauptversammlung“, also eine Versammlung bei der sich nur noch der
Versammlungsleiter und der Protokollführer, sowie ggf. der Notar physisch an
einem Ort befinden. Die Aktionäre hingegen nehmen online teil, üben aber auf
diesem Wege sämtliche Aktionärsrechte aus, können also nicht nur passiv dabei
sein, sondern auch Fragen stellen und abstimmen. Diese Form der Durchführung ist
in den USA bereits weit verbreitet und wird in der Praxis umfassend genutzt.
Denkbar sind aber auch weniger weitgehende Formen, etwa eine hybride
Versammlung, bei der eine klassische Präsenzveranstaltung mit einer Möglichkeit
der virtuellen Teilnahme kombiniert wird. Diese kennt auch das deutsche Recht
schon seit einigen Jahren. Ausgehend von der Aktionärsrechte-Richtlinie der EU8
wurde

2009

die

Möglichkeit

einer

elektronischen

Teilnahme

an

der

Hauptversammlung in das deutsche Recht übernommen.9 § 118 I, II, IV AktG
erlaubt es Aktiengesellschaften, in der Satzung eine Ermächtigung vorzusehen, um
eine elektronische Teilnahme an der Hauptversammlung zu ermöglichen.10 Diese
Normen stellen allerdings nur ein Recht für die Gesellschaft dar, von dem in der
Praxis leider kaum Gebrauch gemacht wird. Nur wenige Gesellschaften haben eine
solche Klausel in ihre Satzung integriert.11 Selbst dort, wo eine solche Klausel
aufgenommen wurde, wird sie nur selten auch tatsächlich angewandt. Bis zum
Ausbruch der Corona-Pandemie war die klassische Präsenzversammlung in
Deutschland weithin Standard.

8

Siehe die Richtlinie (EU) 2017/828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017, welche die
Richtlinie 2007/36/EG vom 11. Juli 2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten
Gesellschaften ändert.
9
Hoffmann in: BeckOGK, Stand 1.9.2021, AktG § 118 Rn. 46ff.; Schäfer, Die virtuelle Hauptversammlung nach
dem Corona-Gesetz, NZG 2020, 481.
10
Siehe dazu Koch in: Hüffer/Koch, AktG, 15. Aufl. 2021, § 118 Rn. 10ff.
11
So etwa § 19 der Satzung der Siemens AG, https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:dd8a8d4f-69ef45e2-b338-124b1c902e5d/Satzung-Oktober-2021-de.pdf (eingesehen am 27.12.2021).
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4.

Einfluss von Covid-19

Mit den zur Bekämpfung der Pandemie eingeleiteten Beschränkungen musste der
Gesetzgeber auch im Gesellschaftsrecht kurzfristig wirkende Maßnahmen treffen.
In dem Maß, in dem Gesellschafterversammlungen aufgrund des Lockdown nicht
mehr zulässig waren, konnten die gesellschaftsrechtlichen Vorgaben nicht mehr
unverändert Bestand haben.12 Dem hat der Gesetzgeber Rechnung getragen mit dem
„Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungsund Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19Pandemie“

vom

27.03.2020,13

welches

sogleich

nach

der

offiziellen

Veröffentlichung in Kraft getreten ist. Dort findet sich eine Reihe von Maßnahmen,
nicht nur im Gesellschaftsrecht, um die Erfüllung gesetzlicher Pflichten auch unter
den Bedingungen der Pandemie zu erfüllen. In § 1 ordnet dieses Gesetz an, dass
vorübergehend auch rein virtuelle Gesellschafterversammlungen möglich sind.14
Dabei werden vor allem Fragen der Einberufung, der Durchführung und der
Anfechtbarkeit von Hauptversammlungen geregelt.15
Das Gesetz war zunächst nur für die Hauptversammlungssaison 2020 vorgesehen,
die Geltung wurde aber seitdem zweimal verlängert. Nunmehr soll das Gesetz bis
zum 31. August 2022 in Kraft bleiben.16 Eine weitere Verlängerung wird wohl von
der weiteren Entwicklung der Pandemie abhängen.
5.

Probleme der praktischen Umsetzung

In der Praxis haben die Unternehmen notgedrungen die Möglichkeit der virtuellen
Hauptversammlung recht weitgehend genutzt. Die Erfahrungen werden als

12

In besonderem Maße gilt das für die Verpflichtung der AG, mindestens einmal jährlich eine Hauptversammlung
abzuhalten, § 175 I 2 AktG, vgl. auch § 120 I AktG.
13
BGBl. I 2020, 569, das Gesetz bildet Artikel 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie
im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27.03.2020 [Fn. 2].
14
Letzte Zweifel daran beseitigt der BGH durch Beschluss vom 5.10.2021, Az. II ZB 7/21, NZG 2021, 1562 zur
Generalversammlung im Genossenschaftsrecht.
15
Schäfer, Die virtuelle Hauptversammlung nach dem Corona-Gesetz, NZG 2020, 481.
16
Siehe zum etwas umständlichen Weg des Gesetzgebers: Stelmaszczyk, Die virtuelle Hauptversammlung nach dem
COVID-19-Gesetz vor dem Start in die Hauptversammlungssaison 2022, DNotZ 2021, 930 (932).
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überwiegend gut beschrieben.17 Insgesamt war die unfreiwillige Erprobung
virtueller Hauptversammlungen also erfolgreich.
Es kam nicht zu größeren Störungen oder Problemen. Die Beteiligung der Aktionäre
fiel überraschend hoch aus.18 Befürchtungen, dass viele Aktionäre der Technik
misstrauen und nicht teilnehmen würden, bestätigten sich nicht. Die Gesellschaften
mussten

zwar

zusätzlichen

Aufwand

betreiben,

um

die

elektronische

Hauptversammlung zu organisieren. Gleichzeitig haben sie davon profitiert, dass
der Wegfall der Präsenzhauptversammlung erhebliche Kosten (Saalmiete, Catering,
Einlasskontrolle etc.) hat entfallen lassen.
Ein Problem für die Aktionäre warf allerdings die Beschränkung des Fragerechts
auf.19 Der Vorstand war bei der Beantwortung vergleichsweise frei. Er konnte
Fragen zusammenfassen oder sogar nach Ermessen unbeantwortet lassen.20 Dies
rief umfangreiche Kritik hervor.21 Mittlerweile hat der Gesetzgeber die
entsprechende Klausel im Gesetz vom 27.03.2020 modifiziert und das Fragerecht
der Aktionäre wieder etwas gestärkt.22
6.

Virtuelle Hauptversammlung auch in Zukunft?

Wenig überraschend haben die oben beschriebenen Erfahrungen die allgemeine
Diskussion über virtuelle Hauptversammlungen erneut angefacht. Der im Alltag
zunehmend normal gewordene Umgang mit der IT-Technik lässt es in der Tat
17

Schmidt, Erste Erfahrungen mit der virtuellen Hauptversammlung, HV-Magazin 02/2020, 14; so auch die
Gesellschaftsrechtliche
Vereinigung
(VGR)
in
der
Einleitung
zum
Gesetzentwurf:
https://www.gesellschaftsrechtlichevereinigung.de/fileadmin/pdf/VGR_Reform_der_Hauptversammlung.pdf
(eingesehen am 27.12.2021) sowie verschiedene Stimmen im Bericht des DAI zu den Erfahrungen der Saison 2020:
https://www.dai.de/fileadmin/user_upload/210114__Studie_Virtuelle_Hauptversammlungen_2020__Rueckblick_und_Ausblick.pdf (eingesehen am 27.12.2021).
18
2021 lag die Teilnahmequote bei den DAX-Unternehmen bei 68,8% und damit etwas geringer als im Rekordjahr
2020 (!); https://www.barkowconsulting.com/tag/hauptversammlung/ (eingesehen am 27.12.2021).
19
Zur großen rechtstatsächlichen Bedeutung des Auskunftsrechts, Kubis in: MüKoAktG, 4. Aufl. 2018, AktG § 131
Rn. 5.
20
Simons/Hauser: Die virtuelle Hauptversammlung NZG 2020, 488 (492 und ausführlich 494ff.).
21
Dazu Quass, Gestaltungen für die Teilhabe der Aktionäre an der virtuellen Hauptversammlung. Vitalisierung der
Online-HV durch Aktionärsreden und Nachfragen in der Versammlung, NZG 2021, 261; eher wenig Probleme sehen
Seibt/Danwerth, Die Zukunft der virtuellen Hauptversammlung während und nach der COVID-19-Pandemie.
Erkenntnisse der Hauptversammlungssaison 2020, Trends und Ausblick, NZG 2020, 1241 (1243).
22
Dazu § 2 a.E. des Covid-Gesetzes; der Gesetzgeber hat die Frist zur Einreichung auf einen Tag verkürzt und die
Möglichkeit der Nichtbeantwortung eingeschränkt.
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naheliegend erscheinen, auch im Gesellschaftsrecht stärker auf digitale Instrumente
zu setzen.23
Für die Saison 2022 hat der Gesetzgeber die virtuelle Hauptversammlung weiterhin
für anwendbar erklärt. Was aber gilt danach? Da die Corona-Gesetzgebung zeitlich
befristet ist, bedeutet ihr Auslaufen eine Rückkehr zum früheren Rechtszustand.
Damit wäre eine virtuelle Hauptversammlung nur noch mit einer entsprechenden
Satzungsgestaltung möglich. Allerdings gibt es Stimmen, die eine Fortführung der
Ausnahmeregelung befürworten.24 Ohne eine Präsenzversammlung zu unterbinden,
solle eine virtuelle Durchführung auch ohne Verankerung in der Satzung ermöglicht
werden. Dies hat auch die neue Koalition im Koalitionsvertrag so vorgesehen.25
Dazu liegt sogar schon ein konkreter Vorschlag aus der Wissenschaft vor.26
Die Pandemie hat zumindest dafür gesorgt, dass nun Erfahrungswerte vorliegen.
Mittlerweise dürfte etwa klar sein, dass die technische Umsetzung virtueller
Hauptversammlungen kein Problem darstellt. Auch Sicherheitsaspekte haben sich
als beherrschbar erwiesen. Aufgrund der mittlerweile sehr großen Verbreitung eines
Internetzugangs kann auch die Zugangshürde für Aktionäre als sehr niedrig
bewertet liegen. Es dürfte kaum noch Aktionäre geben, denen eine elektronische
Teilnahme nicht möglich ist.
Problematisch erscheint aber insbesondere die Gewährleistung des Fragerechts der
Aktionäre.27 Dies dürfte der heikelste Punkt bei der Ausgestaltung der virtuellen
Hauptversammlung sein. Klar ist, dass den Aktionären auch bei dieser Form der
Durchführung ein substantielles Fragerecht verbleiben muss. Andererseits ist ein

23

Siehe Richtlinie (EU) 2019/1151 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Änderung der
Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht.
24
Vetter/Tielmann, Unternehmensrechtliche Gesetzesänderungen in Zeiten von Corona, NJW 2020, 1175; siehe etwa
die Stellungnahme des BDI, https://bdi.eu/artikel/news/zur-zukunft-der-virtuellen-hauptversammlung/ (eingesehen
am 27.12.2021).
25
Im Koalitionsvertrag steht (auf S. 112): „Wir ermöglichen dauerhaft Online-Hauptversammlungen und
wahren
dabei
die
Aktionärsrechte
uneingeschränkt.“,
https://www.bundesregierung.de/bregde/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800 (eingesehen am 27.12.2021).
26
Die Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (VGR) hat schon einen Gesetzentwurf vorgelegt:
https://www.gesellschaftsrechtlichevereinigung.de/fileadmin/pdf/VGR_Reform_der_Hauptversammlung.pdf
(eingesehen am 27.12.2021).
27
Schäfer, Die virtuelle Hauptversammlung nach dem Corona-Gesetz, NZG 2020, 481 (487).
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Ausufern der Versammlung zu verhindern und es muss eine missbräuchliche
Nutzung des Fragerechts unterbunden werden. Das verlangt eine geschickte
Abwägung der Interessen, damit es auch virtuell zu einem echten Dialog kommt.28
Im Ergebnis wird man an der virtuellen Hauptversammlung als moderner Lösung
im Gesellschaftsrecht nicht vorbeikommen.29 Die Kritik an einzelnen Regelungen
ist berechtigt, wird aber die virtuelle Hauptversammlung nicht mehr verhindern
können; es handelt sich dabei nur noch um Rückzugsgefechte, zumal die neue
Koalition sich zur Beibehaltung der digitalen Elemente bekennt.30 Insofern geht es
weniger um die Frage, ob es eine virtuelle Hauptversammlung geben wird, als
vielmehr um die Frage, wie sie im Detail ausgestaltet wird.
Für die Gesetzgebung in der Ukraine sind die deutschen Neuerungen vermutlich nur
von geringer Bedeutung, da es international schon andere, deutlich weitergehende
Erfahrungen gibt. Ukrainischen Aktionären deutscher Gesellschaften würde eine
virtuelle Hauptversammlung im deutschen Recht aber die Ausübung ihrer Rechte
erleichtern.

28

Mit konkreten Vorschlägen Quass, Gestaltungen für die Teilhabe der Aktionäre an der virtuellen
Hauptversammlung. Vitalisierung der Online-HV durch Aktionärsreden und Nachfragen in der Versammlung, NZG
2021, 261.
29
Koch in: Hüffer/Koch, AktG 15. Aufl. 2021, § 118, Rn 37.
30
Spannend wird sein, ob die neue Regierung so rechtzeitig eine Neuregelung erlässt, dass sie an die auslaufende
Übergangsregelung anschließen kann.
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Вільчик Т.Б. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
завідувач кафедри адвокатури, доктор юридичних наук, професор, член
Науково-консультативної Ради Національної асоціації адвокатів України,
адвокат.

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
АДВОКАТА У ПЕРІОД КОРАНАКРИЗИ
Світова пандемія суттєво вплинула на юридичні обмеження прав людини, які
за своїм масштабом сягнули небаченої межі для глобального світового
правопорядку ХХІ століття. Інтегровані у світову логістичну та економічну
систему країни зміни, потребують прийняття компромісних рішень між
обмеженнями у правах та демократичних цінностей з метою встановлення
найкращого балансу між ними. У дослідженні Управління Верховного
комісара ООН з прав людини, проведеному в 2020 році, стверджується, що
пандемія ще більше загострила труднощі та дискримінацію, з якими
стикаються люди в Україні [1]. Особливу роль у таких обставинах грає
інститут адвокатури, який завжди є буфером між державою і її інтересами та
суспільством. Однак на практиці адвокатура стикнулася із ситуацією у якій
обмеження торкнулися безпосередньо її діяльності, у зв’язку з чим виникла
необхідність захисту прав самих адвокатів, які опинилися у ситуації, коли
певне коло їх професійних обов’язків потрапили у прямий конфлікт з цими
обмеженнями.
Вказана ситуація виявилася загрозливою не лише для України, але й інших
країн світу. Голова Комітету з адміністративного права Федеральної палати
адвокатів (ФПА) Німеччини Зігрід Вінхуес зазначила, що не тільки здоров'я
громадян, а й верховенство права в умовах пандемії може наражатися на
ризик, тому ФПА Німеччини уважно стежить за тим, що робить держава для

73

забезпечення правосуддя в ситуації, що склалася, з метою не допустити
зловживання обмежувальними заходами. Президент Юридичного товариства
Англії та Уельсу Саймон Девіс вказав, що в умовах пандемії адвокатам у
кримінальних справах необхідно відвідувати і місця ув'язнення і суди,
ризикуючи своїм здоров'ям. У зв'язку з цим представники адвокатської
спільноти щодня контактують із Міністерством юстиції Великої Британії з
метою вироблення рекомендацій щодо організації безпечного для здоров'я
судочинства. Оголошення надзвичайного стану застало французьких
адвокатів у стані тримісячного страйку, оголошеного на знак протесту проти
змін у пенсійній системі [2].
Міжнародна комісія юристів виявила випадки, коли адвокатам захисту не
дозволялося зустрічатися зі своїми клієнтами, звинуваченими у тяжких
злочинах [3], а в деяких країнах адвокати навіть були насильно відсторонені
від участі в онлайнових процесах, що порушує їх незалежність та професійні
гарантії [4]. Разом з тим, як зазначив Спеціальний доповідач з питань
незалежності суддів та адвокатів ООН Дієго Гарсія-Саяна, адвокати
відіграють ключову роль у забезпеченні законності дій держави та
недопущенні вжиття заходів, що обмежують вільне здійснення юридичної
практики. Держави повинні гарантувати адвокатам можливість займатися
своєю роботою безперешкодно та незалежно [5]. Хоча адвокатури більшості
країн підтримують постійний зв'язок з Міністерством юстиції та іншими
державними структурами, пропозиції адвокатських корпорацій рідко
зустрічають розуміння влади.
В Україні під час пандемії поширилась тенденція, коли адвокатів
дискримінують за допомогою такого інструменту, як карантинні обмеження,
яких адвокати намагаються дотримуватися. 11 березня 2020 року Кабінет
Міністрів ухвалив Постанову, а згодом і парламент прийняв Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання,
виникнення і поширення коронавірусної хвороби», в яких, зокрема, вказано,
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що під час карантинних обмежень органи влади мають працювати. Оскільки
адвокатура та її самоврядні органи не належить до органів державної влади,
проведення необхідних заходів певний період часу стало неможливим. При
цьому, органи суддівського самоврядування та прокуратури мали можливості
для здійснення своїх функцій. Вказане положення вносить певний дисбаланс
у взаємодію органів, які забезпечують процес правосуддя в Україні.
Відповідно до частини 1 статті 138 КПК України у разі настання обставин
непереборної сили зупиняється перебіг строків позовної давності, до яких
законом віднесено, зокрема, епідемію та інші обставини, які мають
об’єктивний характер. Дія цих обставин проявляється незалежно від бажання
сторін-учасників судового провадження, якими, зокрема є і адвокати. Як
зазначила Голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова,
«якщо суди як органи влади, повинні діяти безперервно, то щодо інших
учасників процесу – адвокатів, громадян, то вони ж не уособлюють собою
орган влади і у період пандемії мають право на свободу вибору реалізації
цього свого права» [6]. Проте, судді почали використовувати фактичну
неможливість прибуття адвоката до суду через обставини пандемії для
дискримінації захисту. В тому числі, для звернень до дисциплінарних органів
адвокатури. Тобто адвокати, які об’єктивно були позбавлені можливості
прибути у судове засідання, як, наприклад, під час обмеження роботи
громадського транспорту або реального побоювання за власне здоров’я та
безпеку, які системно зверталися до суду з проханням відкласти розгляд
справи, отримували у відповідь дисциплінарне провадження про неналежне
виконання своїх професійних обов’язків.
Так, за 2021 р понад 30 дисциплінарних скарг було подано суддями з метою
притягнути адвокатів до дисциплінарної відповідальності за те, що вони не
з’являються в судові засідання, а просять відкласти їх в зв’язку з
коронавірусом. Така ситуація є неприйнятною і суперечить Конституції, тому
що здійснення правосуддя не може порушувати права людини [7]. У
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законодавство України варто внести зміни та встановити адміністративну
відповідальність

для

суддів,

прокурорів,

слідчих

та

детективів

за

необґрунтоване звернення до дисциплінарних органів адвокатури зі скаргами
на дії адвокатів [8].
У Рекомендації (2020) "Принципи та гарантії адвокатської діяльності" Ради
Європи вказується на необхідність законодавчого забезпечення права на
справедливий судовий розгляд шляхом створення умов рівності між
обвинуваченням та захистом у змагальному процесі, а також безпеки
адвокатів поряд з іншими учасниками судового процесу (включаючи суддів,
слідчих та прокурорів) [9].
Наступним випадком порушень прав адвокатів є те, що, у разі неможливості
прибуття захисника з поважних причин у судове засідання відбувається
залучення судом іншого адвоката з системи надання безоплатної правової
допомоги замість адвоката, який у цьому ж процесі надає особі правничу
допомогу за договором та який повідомив суд про неможливість прийняти
участь у судовому процесі. Таке незаконне призначення є порушенням
конституційного права на вільний вибір захисника своїх прав та права на
захист.
Реалізація повноважень адвоката під час коронакризи здійснюється з
використання сучасних технологій, що не тільки дає нові професійні
можливості для адвокатів, але і породжує нові загрози порушення
професійної таємниці. З 15 грудня 2021 року в Україні починає діяти
Інформаційно-телекомунікаційна

система

досудового

розслідування,

проголошується рівність правового статусу паперових та електронних
документів. (ст. 106-1 КПК України) [10].
Як зазначив Спеціальний доповідач з питань незалежності суддів та адвокатів
ООН, конфіденційність взаємодії між клієнтом та адвокатом повинна бути
суворо гарантована, чого не відбувається при використанні сучасних
інформаційних технологій у більшості країн [11]. ЄСПЛ у своїх рішеннях
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встановлює, що до електронних даних застосовуються всі положення, які
стосуються режиму адвокатської таємниці («Ілля Стефанов проти Болгарії»,
«Колесніченко проти Росії») .
Розвиток цифрових технологій призводить до суттєвих змін форм спілкування
адвоката з довірителем, а також порядку і умов зберігання адвокатського
досьє та іншої інформації. Відомості, що становлять адвокатську таємницю,
часто можуть передаватися в незашифрованому вигляді і, як результат,
випадково стати доступними третім особам. К сучасним загрозам
інформаційної безпеки адвокатської діяльності можна віднести комп'ютерні
зломи, кіберзлочини. Технічні обмеження деяких засобів дистанційного
зв'язку, задіяних для віртуальних зустрічей під час судових процесів або
досудових

розслідувань

також

можуть

ускладняти

збереження

конфіденційності між адвокатом та його клієнтом [12]. На ці та інші питання
необхідно буде найближчим часом надати відповідь як національному
законодавцю, так і науці, що займається вивченням комп'ютерних доказів, і
яка отримала назву «cyberforensics» (цей термін є скороченою формою
«forensic science») [13].
У

контексті

чинного

кримінального

процесуального

законодавства

«дистанційну» участь захисника чи обвинуваченого можна розглядати як
порушення принципу

усності

і безпосередності

судового

розгляду.

Незважаючи на це, такий відступ від основних принципів судочинства за
даних обставин є одним із небагатьох реальних варіантів забезпечення
транспарентності судового засідання, при якому забезпечується безпека всіх
учасників кримінального судочинства.
Доцільно взяти до уваги правило, відповідно до якого перед укладенням
договору про надання правової допомоги адвокату слід обговорити з клієнтом
необхідні заходи щодо забезпечення безпеки цифрової інформації, а також
прийняти спільне рішення з даного питання, яке було б зрозумілим та
влаштовувало обидві сторони. Бажано таку угоду скласти в письмовому
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вигляді, де вказати про характер комунікацій та заходи безпеки цифрової
інформації, які будуть (або не будуть) використовуватися, наприклад,
шифрування та інші конкретні заходи безпеки .
Підсумовуючи, зазначимо, що застосування сучасних технологій породжує
низку проблем, у тому числі обумовлених обов’язком адвоката зберегти
адвокатську таємницю, які потребують свого вирішення, як завдяки вивчення
практики країн, що мають аналогічний досвід, так і шляхом напрацювання
практики національних судів та, перш за все, Верховного Суду.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ
АДВОКАТОМ ЗА ЧАСІВ COVID-19
В умовах пандемії, спричиненої COVID-19, суспільство зіткнулося з
неочікуваними викликами та загрозами, які потребували перебудови усталених
форм взаємовідносин між людьми. Вказані зміни не оминули собою й
адвокатуру. З одного боку, адвокати були змушені адаптуватися до нових умов
роботи та дотримуватися всіх тих вимог і обмежень, які передбачає застосування
карантинних заходів. З іншого боку, адвокатура як головний правозахисний
інститут мала продовжувати повноцінне й безперервне надання професійної
правничої допомоги всім, хто цього потребує. З огляду на це, набувають
актуальності проблеми діяльності адвокатів за часів COVID-19.
Передусім, небезпека коронавірусної інфекції та впроваджені карантинні
обмеження передбачають необхідність перегляду усталених форм комунікації
адвоката із клієнтом. Зокрема, за даними системи безоплатної вторинної
правової допомоги за 2020 рік: у лютому до єдиного контактного центру системи
безоплатної вторинної правової допомоги надійшло близько 28 тис. звернень,
однак вже у липні – майже 53 тис. дзвінків, і в середньому за 2020 рік по 35-45
тис. дзвінків щомісяця. З урахуванням такої тенденції були запроваджені
додаткові

онлайн сервіси:

мобільний

застосунок «Безоплатна правова

допомога», чати у Telegram та Viber, які передбачають автоматизовану обробку
звернень, тощо.
Зростання числа випадків, коли громадяни звертаються за наданням професійної
правничої допомоги в дистанційній формі, спостерігається й у приватній
практиці багатьох адвокатів. Відповідно, вони мають подбати про розвиток
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безособових форм комунікації із клієнтами. Крім «традиційного» телефонного
зв’язку, адвокатам доцільно використовувати поширені месенджери. Так, за
даними Київського міжнародного інституту соціології, найпоширенішими
засобами для комунікації є: Viber (користується 73,6% опитаних); Месенджер
Фейсбуку (42,7%); Телеграм (31,6%) та WhatsApp (25,3%). З огляду на це,
адвокату доцільно користуватися принаймні одним із цих мобільних застосунків
або ж відразу кількома.
В контексті додержання гарантій адвокатської таємниці важливе значення має не
лише популярність мобільного додатку, а й той рівень захисту обміну даними,
який він забезпечує. Фактором, що спонукає клієнтів та адвокатів застосовувати
для спілкування між собою саме месенджери, є те, що вони вважаються більш
конфіденційними, ніж звичайний телефонний або мобільний зв'язок. Разом з тим,
очевидно, що жодна комп’ютерна програма не гарантує 100%-го захисту даних,
тому найбільш важливі питання, щодо яких клієнт звертається до адвоката, все
ж варто обговорювати лише віч-на-віч.
Важливим моментом у спілкуванні адвоката та клієнта є візуальний контакт.
Крім того, в процесі надання професійної правничої допомоги часто виникає
потреба у колективному обговоренні певних питань. Тому для дистанційного
консультування клієнта адвокатам варто застосовувати сервіси з відеодзвінками
та/або з можливістю проведення відеоконференцій, найпопулярнішими серед
яких є платформи Skype і Zoom. Подібні програми дають можливість не лише
для спілкування, а й для спільного перегляду документів чи презентацій, обміну
файлами та текстовими повідомленнями, а тому значно розширюють можливості
надання правничої допомоги.
Можливості дистанційної комунікації засвідчили свою ефективність передусім
щодо таких видів адвокатської діяльності, передбачених ст. 19 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», як надання правової інформації,
консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності
юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, держави; складення заяв, скарг, процесуальних та інших
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документів правового характеру. Водночас, їх застосування щодо таких
основних

видів

адвокатської

діяльності,

як

здійснення

захисту

та

представництво особи у суді, є обмеженим, оскільки практика проведення
судових засідань чи інших процесуальних дій онлайн не є поширеною.
При цьому установи системи правосуддя були визнані установами зони ризику
розповсюдження коронавірусної інфекції (лист Державної судової адміністрації
України від 20 березня 2020 року за № 14-5711/20). В цих умовах набуває
важливості захист життя і здоров’я адвокатів. Так, за період пандемії кілька
практикуючих адвокатів померло від ускладнень від COVID-19, багато
перехворіло, причому причиною зараження в багатьох випадках було саме
виконання адвокатами своїх професійних обов’язків. З огляду на це, необхідно
передбачити дієві правові механізми, за яких ризики захворіти для адвокатів
можуть бути мінімізовані.
В цьому контексті слід звернути увагу на рішення Ради адвокатів України № 35
від 02.04.2021 року «Про захист соціальних та професійних прав адвокатів в
умовах карантину», яким, зокрема, було передбачено, що «у разі виявлення
відсутності безпечних умов адвокатської діяльності (зокрема, недотримання
кількості присутніх осіб на встановлену норму квадратних метрів у приміщенні;
знаходження осіб без засобів індивідуального захисту тощо), адвокати можуть
не брати участь у судових засіданнях, у слідчих діях тощо, скерувавши
відповідну заяву про обставини, що несуть загрозу життю та здоров’ю». Ці та
інші обставини, пов’язані із COVID-19, уможливлюють відмову адвоката від
участі у процесуальних діях, яка не може розглядатися як порушення правил
адвокатської етики та не є підставою для залучення судом іншого адвоката для
надання безоплатної вторинної правової допомоги.
На підставі викладеного можна дійти висновку, що пандемія, спричинена
COVID-19, значно вплинула на надання адвокатами правничої допомоги. В цих
умовах потребують поширення дистанційні форми комунікації адвокатів із
клієнтами, а в тих ситуаціях, коли їх застосування є неможливим, пріоритетом
має визнаватися захист життя й здоров’я адвоката, що виправдовує його відмову
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від участі у судових засіданнях чи процесуальних діях, при проведенні яких не
забезпечуються безпечні умови адвокатської діяльності.
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ШЛЯХИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЯ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРИ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ ТА
СВІТІ

Пандемія COVID-19 продемонструвала, що пандемія – це набагато
більше, ніж криза в галузі охорони здоров'я. Вона завдала удару по
суспільному, економічному та політичному життю, а також по безпеці в
усьому світі.
Тільки за офіційними даними, COVID-19 забрав життя п'яти мільйонів
людей. І це лише зареєстровані випадки смертей. Ми знаємо, що реальна
кількість ще вища.
Зокрема, протягом тижня з 8 по 14 листопада 2021 року продовжується
тенденція до збільшення кількості нових щотижневих випадків у всьому
світі, при цьому було зареєстровано понад 3,3 мільйона нових випадків
COVID-19, що на 6% більше у порівнянні з попереднім тижнем. Регіон
Америки, Європейський та Західно-Тихоокеанський регіони повідомили
про збільшення числа нових щотижневих випадків захворювання в
порівнянні з попереднім тижнем, у той час як усі інші регіони повідомили
про стабільні тенденції до зниження. Аналогічно, Європейський регіон
повідомив про 5% збільшення кількості нових смертей, тоді як інші регіони
повідомили про стабільні або знижені тенденції. У всьому світі було
зареєстровано трохи менше 50 000 нових смертей, як і минулого тижня.
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Станом на 14 листопада зареєстровано понад 252 мільйони підтверджених
випадків захворювання та понад 5 мільйонів смертей
1

.
Поширення коронавірусної хвороби 2019 в Україні зафіксовано 3

березня 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби
в Чернівецькій області. За даними МОЗ та РНБО станом на 3 листопада
2021 року в Україні підтверджено 2 979 086 випадків зараження SARS-CoV2, з них 69 447 осіб померли, 2 466 674 одужали2.
Системи охорони здоров'я перевантажені. Мільйони людей не
отримали необхідних для виживання медичних послуг. Прогрес у боротьбі
проти ВІЛ, туберкульозу, малярії та багатьох інших хвороб загальмувався
або ситуація погіршилася. Мільйони дітей не отримали планового щеплення
та пропустили місяці навчання. Мільйони людей втратили роботу і впали
у злидні. Глобальна економіка досі намагається вибратися із рецесії.
Політичні розбіжності посилилися як національному, і на глобальному
рівні.
Криза в Україні призвела до кризи в системі охорони здоров’я та
погіршення якості медичного обслуговування населення.
Майбутнє України насамперед залежить від її громадян, здорових
громадян. У прагненні стати європейською державою нам потрібно
забезпечити гідний рівень життя людини, що сьогодні не вдається.
Головною медичною проблемою є проблема невчасної діагностики
захворювання через відсутність можливості якісного огляду, адже за
останні 10 років медична система Україин стала настільки корумпованою,
не здатною забезпечити належний медичний догляд, що рівень смертності в
Україні значно вищий за рівень народжуваності.

1

Всесвітня організація здоров’ я. Еженедельная эпидемиологическая сводка по COVID-19 - 16 ноября
2021 г.
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---16-november-2021
2
uk.wikipedia https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0...... 1%96
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Єдинним варіантом вирішення цієї проблеми на міждержавному рівні
– це укласти договір між державами про співробітництво у боротьбі з
COVID-19, заснований на визнанні того факту, що у нас попереду або
спільне майбутнє, або ніякого майбутнього. У вересні було відкрито в
Берліні оперативно-аналітичний центр ВОЗ зі збору інформації про
пандемії та епідемії. Це новий центр, покликаний сприяти обміну даними та
інформацією між країнами та покращити глобальний епідемічний нагляд за
рахунок використання можливостей штучного інтелекту та інших
передових технологій.
Ведеться розробка й інших ініціатив, у тому числі системи BioHub,
яка покликана забезпечити надійний, безпечний та прозорий механізм для
обміну новими біологічними матеріалами між країнами.
Вважаємо також, що одним із шляхів до забезпечення належної
організація охорони здоров’я, яка забезпечувала б право кожного
громадянина на одержання медичної допомоги, є розвиток системи
страхової медицини.
Сьогодні в Україні діє добровільне медичне страхування – один із
видів особистого страхування, який забезпечує можливість повної або
часткової виплати коштів за надання медичних і медико-профілактичних
послуг застрахованим особам у разі розладів здоров’я відповідно до умов
укладеного договору та Правил страхування.
Медичне страхування має багато переваг, а саме: – медична страховка
– це елемент соціального захисту громадян України; – медична страховка
ліпше, ніж «прямі» договори з медичними закладами; – дає змогу отримати
низькі тарифи та дуже великі знижки від страхових компаній у разі
страхування колективів; – дає змогу збільшити зацікавленість у «робочому
місці» на підприємстві; – можливість оптимізувати податки; – комплексне
лікування, забезпечення медикаментів; – контроль якості лікування тощо3.

3

Хмельницкий С.И. Медицинская реформа в Украине. URL: http://hospital_sem@mail.ru
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Нині медичне страхування в Україні перебуває на стадії розроблення,
незважаючи на те що тривалий час існує проблема підвищення рівня
медичного

обслуговування,

внаслідок

чого

постає

питання

щодо

збільшення фінансування галузі, а це вимагає пошуку додаткових джерел4.
Відповідно до Закону України «Про страхування» передбачається
проведення медичного страхування в добровільній і обов’язковій формах.
Так п.3 та п.4 ч.4 ст. 6 Закону України «Про страхування» передбачають
можливість здійснення медичного страхування (безперервне страхування
здоров'я) та страхування здоров'я на випадок хвороби в добровільній формі.
Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі
договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок
здійснення

добровільного

страхування

визначаються

правилами

страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до
вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при
укладенні договору страхування відповідно до законодавства (ст. 6 Закону
України «Про страхування»).
Натомість п. 1 ч.1 ст. 7 вказаного Закону закріплює норму, щодо
здійснення медичного страхування в обов'язковій формі. Відповідно до
зазначеної статті, для здійснення обов’язкового страхування Кабінет
Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та
правила його проведення, форми типового договору, особливі умови
ліцензування обов'язкового
максимальні

розміри

страхування, розміри страхових сум та

страхових

тарифів

або

методику

актуарних

розрахунків.
При цьому слід зауважити, що на сьогодні жодного нормативноправового акту стосовно механізму реалізації медичного страхування в
обов’язковій формі чинне законодавство України не містить5.
4

Молода М. Стан і перспективи розвитку медичного страхування. URL: http://intkonf.org/moloda-m-stanta-perspektivi-rozvitku-medichnogo-strahuvannya-v-ukrayini/
5
Проте, існує два альтернативні законопроекти, що знаходяться на розгляду у Верховній Раді України, які
передбачають можливість запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування як перспективу
розвитку вітчизняного законодавства. Мова йде про проект Закону України «Про загальнообов’язкове
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Впровадження

загальнообов’язкового

медичного

страхування

сприятиме збільшенню фінансових надходжень у галузь охорони здоров’я в
межах чинного законодавчого поля,
забезпеченню

гарантування

якісної

оптимізації їх використання,
медичної

допомоги

кожному

громадянину, а також подальшому розвитку добровільного медичного
страхування. Попри всі його переваги, розвиток уповільнюється через те,
що не існує однозначного підходу до створення законопроекту про
загальнообов’язкове державне медичне страхування6. Потрібно розробити
механізми роботи медичного страхування в державних і приватних
медичних закладах.
Вважаэмо, що пошук нових шляхів фінансування системи охорони
здоров’я є першочерговим завданням як для держави, так і для суспільства
в цілому. Альтернативою є перехід від системи бюджетного фінансування
охорони здоров’я до нової, більш досконалої бюджетно-страхової моделі
охорони здоров’я – системи страхової медицини, яка вирішує питання
гарантованості і доступності медичних послуг для широких верств
населення, залучення додаткових ресурсів у сферу охорони здоров’я. В
Україні система охорони здоров’я не відповідає ринковим вимогам та
об’єктивно потребує реформування. Йдеться про створення економічно
обґрунтованої і соціально спрямованої моделі функціонування охорони
здоров’я – бюджетно-страхової моделі, яка б органічно поєднувала
державний і приватний сектори медицини, ґрунтувалася на принципах
обов’язковості, солідарності, доступності та фінансовій самостійності.

державне медичне страхування» (реєстр. № 2597-1 від 05.04.2013 року) та проект Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні" (реєстр.N 4981-2 від 02.08.2016
р.).
6
Череп А.В. Практичний іноземний досвід медичного страхування. Сталий розвиток економіки. 2013. №
19. С. 17–23. URL: file:///C:/Users/ user/Desktop/sre_2013_2_5%20(1).
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