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Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

от нанимателя не требуется прохождение государственной аккредитации
или получение лицензии.
Выполнение нанимателем сложных образовательных требований совсем не совпадает с целями обучения профессии будущих работников
для собственных нужд организации. При этом согласно п. 29 Инструкции
о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40, наниматели вправе принимать на работу
лиц, не имеющих профессии и квалификации. Трудовым законодательством должно быть гарантировано проведение профессионального обучения таких лиц на рабочем месте, без скрупулезного соблюдения норм
законодательства об образовании, имеющего другое предназначение. Выполнить такой объем сверхтребований не под силу никакому нанимателю. Цена затрат на обучение сводит на нет его целесообразность.
Указанные обстоятельства подчеркивают публично-правовую направленность регулирования отношений по профессиональному обучению на
производстве на основе норм законодательства об образовании, игнорируя частно-правовую составляющую отрасли трудового права. Характерно, что в самом Кодексе об образовании указано, что отношения в сфере
образования возникают, в частности, при заключении договора о профессиональной подготовке рабочего (служащего) на платной основе (см. абз.
2 п. 2.15 ст. 59). В отношениях производственного ученичества такой основы нет. Наниматель выплачивает ученику заработную плату из расчета
тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной в организации
по осваиваемой им профессии. Сам ученик ничего нанимателю не платит.
Обучение организуется нанимателем за счет собственных средств и проводится в пределах рабочего времени. Некоторые формы профессионального
обучения на осуществляются непосредственно на рабочем месте обучающего (мастера производственного обучения) или обучаемого, где ученика
должны ознакомить с правилами техники безопасности, квалификационной характеристикой профессии (специальности), программой обучения.
Ученик выполняет определенные учебно-производственные задания, соответствующие изучаемой специальности. С этой точки зрения ученические отношения выступают в правовой форме отношений, составляющих
предмет трудового права. Здесь возникают не административно-правовые
отношения, как неоднократно указывалось в науке трудового права, а производные от трудовых отношения, входящие в предмет указанной отрасли.
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Регулирование отношений производственного обучения у нанимателя
нормами законодательства об образовании нарушает целостность предмета трудового права, не учитывает особенностей частно-правовых начал
отрасли, противоречит целям и задачам трудового права, препятствует
реализации производственной функции отрасли, не отвечает направлениям экономической политики в целом. Поэтому считаем важным обратить
внимание законодателя на необходимость специального правового регулирования отношений производственного обучения путем закрепления
ученического договора и его особенностей в ТК Беларуси.
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД МОБІНГУ СУБ’ЄКТІВ
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Порушення трудових прав працівників може відбуватись не тільки у
сфері умов та охорони праці, але й в особистісній площині через нехтування фундаментальним гуманістичним відношенням до трудящого,
сприйняття його не як особистості, а як непотрібної речі. Здебільшого
психологічні цькування, приниження та залякування спрямовані на примушення звільнитись працівника за «власним бажанням», покладення
більшого обсягу роботи та продовження роботи в шкідливих умовах,
придушення профспілкової та громадянської активності і т.п. Такі дії у
юридичних, соціологічних дослідженнях мають назву мобінг (від англ.
mob – юрба та to mob – нападати) та посягають передусім на честь та гідність людини і обмежують реалізацію інших трудових прав працівників.
Приниження честі та гідності людини заборонено провідними міжнародними актами. Вже у преамбулі Загальної декларації прав людини
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йдеться про «визнання гідності властивої всім членам людської сім’ї»,
«віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи». Ст. 1
Декларації каже, що «всі люди народжуються вільними і рівними у своїй
гідності та правах», а ст. 5 вказує, що «ніхто не повинен зазнавати поводження, що принижує його гідність» (аналогічне проголошується у ст. 3
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Ст. 26 частини 2 Європейської соціальної хартії закріплює право на гідне ставлення на роботі та юридичний захист від сексуальних домагань на робочому
місці, систематичних непорядних або явно негативних та образливих дій
щодо окремих працівників. Усі наведені положення міжнародних актів
ратифіковані Україною і визнані державою як обов’язкові для виконання.
Положення Конституції України містять низку положень, спрямованих
на захист честі та гідності людини: «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах» (ст. 21); «ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню
чи покаранню» (ст. 28); «використання власності не може завдавати шкоди
правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати
екологічну ситуацію і природні якості землі» (ст. 41); «кожен зобов’язаний
неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей» (ст. 68).
У Кодексі Законів про працю України відсутні положення про обов’язок роботодавця не посягати на честь та гідність працівника. Однак чинне законодавство про працю захищає людину від проявів дискримінації
у трудових відносинах, що є однією з основних форм посягання на честь
та гідність трудящих. Згідно ст. 21 КЗпП України забороняється будь-яка
дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав
і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно
від причин не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.
Згідно п. «н» ст. 12 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих та службовців підприємств, установ і організацій від
20 липня 1984 року (на їх основі мають розроблятись Правила внутрішнього розпорядку) адміністрація «повинна сприяти створенню у трудовому колективі ділової, творчої обстановки». У цю імперативну норму
закладена відсутність будь-яких проявів посягання на честь та гідність
працівника, адже не може бути ділової та творчої обстановки у тому колективі, де систематично відбувається гноблення людини.
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Механізм правового захисту від мобінгу, який передбачено українським законодавством, може охоплювати наступні випадки.
1. Випадки приниження честі та гідності трудящих знаходяться у
сфері діяльності професійних спілок та громадських організацій, які можуть представляти інтереси працівників у справах про захист честі та
гідності, здійснювати громадський незалежний контроль за поведінкою
роботодавця. Профспілки мають право ініціювати звільнення керівників
за порушення законодавства про працю (ч. 1 ст. 45 КЗпП України). До
законодавства про працю цілком відносяться ратифіковані положення
міжнародних актів про заборону посягання на честь та гідність, а також
норми Типових ПВТР та КЗпП України про заборону дискримінації.
2. Ст. 2371 КЗпП України передбачає механізм відшкодування моральної шкоди у випадках приниження честі та гідності трудящого. Стягнення
моральної шкоди здійснюється або у добровільному або у судовому порядку. Згідно ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України у справах про дискримінацію та про створення роботодавцем загрози застосування негативних заходів впливу до працівника у разі наведення фактичні
даних, що підтверджують такі дії, тягар доведення їх відсутності покладається на роботодавця.
Крім того, ЦПК України перекладає тягар доведення на роботодавця
у ситуації вчинення ним тиску чи створення загрози застосування негативних заходів впливу (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна
умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї
про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою
особою. А у разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника,
який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї
повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому
компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (ч. 4 ст. 235
КЗпП України).
3. Захист від посягань на честь та гідність у трудовій сфері повинні
забезпечувати правоохоронні органи шляхом притягнення до адміністративної відповідальності за поширювання неправдивих чуток (ст. 1731
КУпАП), Уповноважений з прав людини через вчинення подання до вин219
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закладена відсутність будь-яких проявів посягання на честь та гідність
працівника, адже не може бути ділової та творчої обстановки у тому колективі, де систематично відбувається гноблення людини.
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Механізм правового захисту від мобінгу, який передбачено українським законодавством, може охоплювати наступні випадки.
1. Випадки приниження честі та гідності трудящих знаходяться у
сфері діяльності професійних спілок та громадських організацій, які можуть представляти інтереси працівників у справах про захист честі та
гідності, здійснювати громадський незалежний контроль за поведінкою
роботодавця. Профспілки мають право ініціювати звільнення керівників
за порушення законодавства про працю (ч. 1 ст. 45 КЗпП України). До
законодавства про працю цілком відносяться ратифіковані положення
міжнародних актів про заборону посягання на честь та гідність, а також
норми Типових ПВТР та КЗпП України про заборону дискримінації.
2. Ст. 2371 КЗпП України передбачає механізм відшкодування моральної шкоди у випадках приниження честі та гідності трудящого. Стягнення
моральної шкоди здійснюється або у добровільному або у судовому порядку. Згідно ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України у справах про дискримінацію та про створення роботодавцем загрози застосування негативних заходів впливу до працівника у разі наведення фактичні
даних, що підтверджують такі дії, тягар доведення їх відсутності покладається на роботодавця.
Крім того, ЦПК України перекладає тягар доведення на роботодавця
у ситуації вчинення ним тиску чи створення загрози застосування негативних заходів впливу (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна
умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї
про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою
особою. А у разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника,
який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї
повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому
компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (ч. 4 ст. 235
КЗпП України).
3. Захист від посягань на честь та гідність у трудовій сфері повинні
забезпечувати правоохоронні органи шляхом притягнення до адміністративної відповідальності за поширювання неправдивих чуток (ст. 1731
КУпАП), Уповноважений з прав людини через вчинення подання до вин219
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них осіб про припинення порушення честі та гідності, Державна служби
з питань праці, яка уповноважена здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства про працю та притягати за його порушення до
адміністративної відповідальності.
Варто пам’ятати, що посягання на честь та гідність трудящих обов’язково повинні бути зафіксовані належним чином: паперовими або електронними документами (роботодавця, профспілки, державних органів),
відкритою відеозйомкою чи аудіозаписом, експертними висновками громадських організацій, відомостями з «гарячої лінії» Уповноваженого з
прав людини, Держпраці, правоохоронних органів і т.п.
Слід зазначити, що чинний механізм правового захисту від насильства
на роботі не можна назвати ефективним. Він фіксує лише загальні аспекти реагування на посягання на честь та гідність, хоча явище мобінгу є набагато ширшим та небезпечним. Про механізм правової протидії мобінгу
українське законодавство взагалі нічого не знає. 4 березня 2019 року до
Верховної Ради було подано законопроект № 10118 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу», який повинен вирішити найбільш проблемні моменти, пов’язані із захистом працівників від насильства на роботі.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
ТРУДОВОГО ПРАВА
1. Розвиток трудового права України це безперервний процес. Зміст
цього процесу безпосередньо визначається взаємодією великої кількості
суб’єктивних та об’єктивних факторів. Велике значения серед них віді220
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грають ті, що мають «статус» правоутворюючих, тобто ті, які мають безпосередній плив на зміст норм трудового права або є конкретною причиною його утворення.
Вплив чинників правоутворення є безперервним і має наслідком певний конкретно-історичний стан трудового права, якість якого «вимірюється» через кількість норм, їх систематизацію та врешті решт ефективність
регулюючого впливу на трудові відносини.
Не можна не погодитись з актуальної донині думкою проф. Знаменського Г. Л. про те, що Україна разом із небагатьма сучасними країнами отримала унікальний шанс - можливість побудови по суті заново [1,
с. 62]. В методологічному плані це не ставить знак рівняння між розвитком трудового права та необхідними новаціями. Розвиток це більш складний процес аніж набуття «нових» властивостей та елементів. захоплення
якими як в теоричиному так і в практичному плані є доволі ризоковим з
огляду на ризик в втрати сутнісної складової, яка власне робить трудове
право унікальним та самостійним регулятивний утворенням.
2. Тревожні методологічні «дзвіночки» щодо втрати наукових традицій, а разом з ними щодо «руйнації», пекручення основних засад трудового права вже попереджувально лунають, залишаючись по різних причинах для багатьох представників науки трудового права не почутими.
Прикладом слугує чисельні дослідження про «нетиповість» трудоправових явищ, про «примат» договірної природи трудових відносин та
ін., ситуаційно та в пізнавальну плані корисні, але протиставлені усьому
творчому трудоправових доробку.
Передчуття подекуди замінює сучасним правознавцям грунтовний науковий аналіз, ретельний дослідження правових звязків як формальних
та і тих, які знаходяться у неформалізаовнному стані та не знаходять трудоправового нормування.
Ще більш складним об’єктом для критичної оцінки є ті положення сучасної науки трудового права, які межують або відверто виходять за сферу трудового права. Особливо це стосується результатів наукових досліджень, які відбуваються у площені загальних суспільних наук та мають
перетин понятийного апарату [2] . Через значний абстрактний зміст філософських, соціалогічних та інших понять суспільних науки, які попадають в орбіту понятийного апарату трудового права, посилюється фактор
неоднозначності, втрачається гносіологічна та праксеологічна обгрунтованість окремих положень та наукових праць в цілому. Оціните ступінь
221

