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Широта «дискреційних повноважень»

У юриспруденції дискреційні повноваження визначаються як право голови держави,

уряду, інших посадовців в органах державної влади у разі ухвалення рішення з

питання, віднесеного до їх компетенції, діяти за певних умов на власний розсуд у

рамках закону.

При ухваленні органами виконавчої влади (їх посадовими особами) рішень слід

оцінювати фактичні обставини, здійснювати у межах компетенції мотивований

правомірний вибір певного варіанту поведінки щодо прийняття оптимального

рішення чи вчинення відповідних дій.

На думку окремих науковців, розсуд має зобов’язально-дозвільний характер,

проявляється через різновиди владного впливу, пов’язується з управлінням і

регулюванням діяльності на основі і на виконання закону та має бути обмежений

нормативно-правовими актами, що регламентують повноваження органів виконавчої

влади (їх посадових осіб).

Вибір рішення повинен здійснюватися виключно в встановлених межах, які можуть

носити кількісну або якісну характеристику.



Поняття «дискреційні повноваження»

В законодавстві України визначення поняття «ДИСКРЕЦІЙНІ

ПОВНВАЖЕННЯ» наведено в Методології проведення антикорупційної

експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України

від 24.04.2017 № 1395/5

Дискреційні повноваження – це сукупність прав та обов’язків органів державної влади

та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити

повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або

можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських

рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового

акта.

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2, прийняті Комітетом Міністрів

11.03.1980 на 316-й нараді:

дискреційні повноваження – це повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення,

може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто коли такий орган може обирати з кількох

юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за таких обставин.



Поняття «дискреційні повноваження»

На сторінці Касаційного адміністративного суду офіційного вебсайту Верховного

Суду створено рубрику «Наукові висновки», в якій розміщено науковий висновок

щодо меж дискреційного повноваження суб’єкта владних повноважень.

Так, дискреційне повноваження може полягати у виборі діяти чи бездіяти, а якщо

діяти, то у виборі варіанту рішення чи дії серед варіантів, що прямо або

опосередковано закріплені у законі. Важливою ознакою такого вибору є те, що він

здійснюється без необхідності узгодження варіанту вибору із будь-ким.

Для позначення дискреційного повноваження

законодавець використовує, зокрема, терміни «може»,

«має право», «за власної ініціативи», «дбає», «забезпечує»,

«веде діяльність», «встановлює», «визначає», «на свій

розсуд». Однак наявність такого терміну у законі не

свідчить автоматично про наявність у суб’єкта владних

повноважень дискреційного повноваження.



«Дискреційні повноваження» - корупційний ризик

Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які

можуть виникнути в діяльності посадових осіб, а також усунення умов та причин виникнення

цих ризиків.

В переліку корупційних ризиків є наявніст ь
дискреційних повноважень, оскільки саме

можливість діяти на власний розсуд створює

умови для вчинення корупційних

правопорушень.

Водночас необхідно відзначити, що лише наявність дискреційних повноважень не завжди

призводить до скоєння посадовими особами корупційних правопорушень.

Саме вихід за межі дискреційних повноважень підвищує ризик скоєння правопорушень. Це

виникає тоді, коли нормативно-правовий акт або пов'язані з ним акти не містять юридичних

засобів, що дають змогу забезпечити використання дискреційних повноважень у чітко

визначеному обсязі, необхідному для належного виконання посадовою особою своїх прав і

обов'язків.



«Дискреція» органів влади

Дискреція органів влади (їх посадових осіб) є елементом адміністративної влади, що

ототожнюється із обмеженим (правовим) розсудом і відповідно базується на двох

засадах:

Інтелектуальній (морально-правовий аспект),

що означає використання владних повноважень

«за здоровим глуздом», під яким розуміють,

крім логічного порядку дій, і розумну

усталеність правопорядку.

вольовій, власне розсуд – владне веління, що

ґрунтується на розумному співвідношенні

інтересів, відповідно до якого мають

здійснюватися дії, прийматися рішення в межах

власних повноважень, формується відповідна

мотивація, здійснюється оцінка альтернатив

(дій, рішень) та обґрунтовується вибір

відповідного варіанту, обумовлюється намір

слідувати прийнятим рішенням і діяти

відповідно з ними

Отже, «дискреція» є одним із передбачених законом засобів здійснення влади, оскільки закон,

уповноважуючи владних суб’єктів на виконання відповідних функцій і завдань, закріплюючи ту чи іншу

форму такої діяльності, надає їм певний ступінь свободи розсуду оцінювати ситуації, здійснювати

правомірний вибір між декількома варіантами рішень (дій), у межах компетенції органу чи особи.



Межі «дискреційних повноважень»

Застосування дискреційних повноважень лише у випадках, передбачених законом, означає, що вони

обмежуються певними межами, в рамках яких закон допускає застосування адміністративного

розсуду, а вибір моделі поведінки визнається правомірним.

В одних випадках правові межі дискреційних повноважень можуть включати прямо передбачені

законом обмеження (офіційно формалізовані обмеження), в інших – це обмеження, що вимагають

творчої інтерпретації правових текстів або обмеження, що обумовлені позаправовими факторами.

Серед науковців немає єдиного розуміння співвідношення «підстав» та «меж» дискреційних

повноважень.

При врегулюванні питань будь-якого роду, пов’язаних з публічно-правовими відносинами, органи

виконавчої влади зобов’язані керуватися законом і не можуть змінювати, доповнювати чи

розширювати його зміст.

У зв’язку з цим постають вимоги до якості закону, який має з достатньою чіткістю визначати як межі

дискреційних повноважень, так порядок їх здійснення, з урахуванням легітимної мети певного

заходу. Конкретна норма закону повинна містити досить чіткі положення про рамки і характер

здійснення відповідних дискреційних повноважень, наданих органам виконавчої влади.



Межі «дискреційних повноважень»

Межі розсуду в процесі встановлення фактичних обставин справи

Межі розсуду в процесі винесення рішення по справі

Межі розсуду орієнтують суб’єкта на пошук тільки тих фактів і обставин, які передбачені нормою

права і є юридично вагомими. Решта фактів не повинна досліджуватися. В процесі встановлення

фактичних обставин посадовець не повинен виходити за межі юридично дозволених дій. Від

повноти дослідження фактичних обставин залежатиме рішення.

Межі розсуду при встановленні юридичних обставин справи

Межі розсуду при встановленні юридичної основи справи обмежують свободу вибору посадовця в

процесі правової кваліфікації (оцінки) встановлених фактів і обставин.

На основі встановлених фактичних і юридичних обставин, посадова особа ухвалює офіційне рішення.

Даний вид меж обмежує розсуд посадової особи в процесі вибору варіанту рішення по даній справі.

Посадові особи, використовуючи дискреційні повноваження,

зобов’язані передусім правильно оцінювати обставини у кожному

конкретному випадку, і не допускати при цьому зловживання владою.

В основі мотивації такого вибору має бути законність, обґрунтованість,

доцільність, справедливість прийнятого рішення.



Загальні ознаки «дискреційних повноважень»

Дискреційні 
повноваження

дають змогу на власний розсуд оцінювати певний
юридичний факт, а також обирати одну з декількох
можливих форм реагування на нього

надають можливість на власний розсуд обирати міру публічно-
правового впливу щодо фізичних та юридичних осіб, його вид,
розмір, спосіб реалізації

дають змогу особі обрати форму реалізації своїх повноважень

наділяють особу правом повністю або частково визначати порядок здійснення
юридично значущих дій, у тому числі строк та послідовність їх здійснення



Принципи застосування дискреційних повноважень органами влади 

України

Верховенство 
права

Застосування  
вказівок

Розумний час

Рівність перед  
законом

Об’єктивність
та

неупередженість

Рівне
ставлення

Пропорційність
(співрозмірність)

Законність

Стандарт  
розсудливості



Форми реалізації дискреційних повноважень

Форми реалізації дискреційних 
повноважень

колективна форма
індивідуальна 

форма

притаманна реалізації дискреційних
повноважень органом виконавчої влади
(владного суб’єкта), який діє на колегіальних
засадах

стосується одноособового (посадовою особою)
прийняття рішення і може передбачати
застосування норм заборонного,
зобов’язуючого і уповноважуючого характеру

Право вибору варіанту форми рішення (дій) та їх змісту має дискреційну природу і залежить від закономірностей та тих
юридичних умов, за допомогою яких держава регламентує діяльність цих органів. На такий вибір впливає обсяг компетенції
органу виконавчої влади (посадової особи), використання ними оптимальних правових методів у процесі реалізації
організаційно-розпорядчих функцій, конкретні цілі керуючого впливу та особливості об’єкта управління, характер розв’язуваних
питань та наслідків керуючого впливу, ступінь юридичної регламентації форм управління.



Дискреційні повноваження – частина владних повноважень

Дискреційні повноваження є частиною владних повноважень, тому їх наявність є однією із

специфічних ознак органу виконавчої влади.

При виникненні відповідних обставин орган (чи особа), маючи відповідні права, зобов’язаний їх

реалізовувати.

Дискреційні повноваження щодо самостійної оцінки ситуації, вибору правомірного варіанту та

прийняття рішення (вчинення дій) характеризуються як правообов’язок, оскільки права надаються

органу виконавчої влади для обов’язкової їх реалізації.

Такий підхід відповідає розумінню поняття та елементів владного повноваження.

Правообов’язок органу виконавчої влади щодо реалізації дискреційних повноважень за певних

обставин є способом виконання покладених на нього функцій і завдань.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


