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ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ 

ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 
У статті розглядається вплив міжнародних стандартів у сфері захисту прав 

людини на діяльність Національної поліції України. Розкрито сутність «Десяти 

основних стандартів прав людини для правоохоронних органів», якими повинні 
керуватися у своїх діяльності працівники Національної поліції України, а також 

звернено увагу на найбільш поширені порушення прав людини з боку окремих 

працівників Національної поліції. 
Згідно з результатами дослідження Національна поліція України повинна 

неухильно дотримуватися стандартів у сфері захисту прав людини під час 

реалізації своїх функцій. Саме значне зростання рівня транснаціональної 
організованої злочинності, стрімка міграція населення у світі, відмінності у 

підготовці поліцейських кадрів у різних країнах призвели до необхідності 
впровадження єдиних міжнародних стандартів у діяльність Національної поліції 
України. 

Визначено, що у грудня 1998 року у Лондоні «Міжнародною Амністією» спільно 

з посадовими особами поліції та експертами з різних країн було розроблено «10 

основних стандартів прав людини для правоохоронних органів».Дані 10 

стандартів були розроблені для використання їх органами поліції як вихідної 
точки для розробки детальних положень щодо навчальних тренувань та 

моніторингу поведінки працівників поліції. 
Встановлено, що, непоодинокими є випадки перевищення працівниками 

Національної поліції України своїх повноважень, що призводить до порушення 

прав і свобод людини і громадянина.Імовірними причинами порушень є 

відсутність ефективного механізму контролю за дотриманням працівниками 

Національної поліції міжнародних стандартів прав людини, неефективність 

застосування норм права щодо притягнення працівників поліції до кримінальної 
відповідальності за порушення прав людини, що вимагає розроблення 

пропозицій, щодо удосконалення механізму контролю за дотриманням 

працівниками національної поліції України міжнародних стандартів прав людини. 
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1.ВСТУП 

Постановка проблеми. На сучасному етапі, коли Україна обрала курс на 

євроінтеграцію та впровадження загальновизнаних стандартів прав людини, 

проблема належного дотримання таких стандартів у правоохоронній діяльності 

є актуальною, та такою, яка потребує вирішення.  

Національна поліція України, призначення якої полягає у захисті життя, 

здоров’я, прав і свобод людини і громадянина, повинна неухильно 

дотримуватися стандартів у сфері захисту прав людини під час реалізації своїх 

функцій. Саме значне зростання рівня транснаціональної організованої 

злочинності, стрімка міграція населення у світі, відмінності у підготовці 

поліцейських кадрів у різних країнах призвели до необхідності впровадження 

єдиних міжнародних стандартів у діяльність Національної поліції України. 

Однак, на даний час, зустрічаються випадки порушення працівниками 

Національної поліції міжнародних стандартів прав людини, що негативно 

впливає на стабільність суспільного розвитку та довіру населення до 

правоохоронної системи в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дотримання 

працівниками Національної поліції України міжнародних стандартів прав 

людини досліджували такі вітчизняних фахівців, як: Т.М. Малиновська,  

Є.О. Гладкова, Г.М. Шорохова, О.М. Москаленко та інші [10]–[12]. 

Мета статті. Дослідити дотримання працівниками Національної поліції 

України міжнародних стандартів прав людини, визначити найбільш поширені 

порушення прав людини з боку окремих працівників Національної поліції та 

розробити рекомендації для зменшення таких порушень в майбутньому. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Діяльність Національної поліції у сфері забезпечення реалізації 

міжнародних стандартів прав людини регулюється ч. 2 ст. 3 Конституції 
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України, відповідно до якої права і свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави [1]. 

Національна поліція України є органом, на який покладено завдання 

служити суспільству шляхом забезпечення охорони законних прав та 

свободлюдини і громадянина, підтримувати публічну безпеку та правопорядок, 

а також протидіяти злочинності. У процесі виконання даних завдань 

проявляється компетенція Національної поліції щодо реалізації міжнародних 

стандартів прав людини. Ці завдання утворюють специфіку та особливий 

характер діяльності поліцейського, підготовка якого повинна бути зосереджена 

на набутті ним практичних знань, умінь та навичок, виховання у нього поваги 

до природних прав людини, а виконання його професійних службових 

обов’язків повинно відбуватися відповідно до вимог нормативно – правових 

актів, посадових (функціональних) обов’язків та наказів керівництва. 

Чітке встановлення необхідності наближення правових засад діяльності 

правоохоронних органів до європейських стандартів зазначено з Указі 

Президента України «Про План заходів із виконання обов’язків та зобов’язань 

України, що випливають з її членства в Раді Європи» [2]. 

Варто зазначити, що діяльність правоохоронних органів повинна бути 

гуманною, неупередженою і мати чітку узгодженість із законом. Діяльність 

Національної поліції здійснюється на засадах: верховенства права; дотримання 

прав і свобод людини; законності; відкритості та прозорості; політичної 

нейтральності; взаємодії з населенням на засадах партнерства та 

безперервності. 

Міжнародними документами, правові норми яких покладені в основу 

діяльності Національної поліції, є: Конвенція про захист прав і 

основоположних свобод 1950 р., Кодексі поведінки посадових осіб з 

підтримання правопорядку 1979 р., Резолюції № 690 (1979) Парламентської 

Асамблеї Ради Європи «Декларація про поліцію», Конвенція проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
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поводження і покарання 1984 р., Основні принципи застосування сили та 

вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку 1990 р. 

У грудня 1998 року у Лондоні «Міжнародною Амністією» спільно з 

посадовими особами поліції та експертами з різних країн було розроблено «10 

основних стандартів прав людини для правоохоронних органів». Дані 

стандарти базуються на правоохоронних нормах ООН, кримінальному 

судочинстві та стандартах прав людини. 

Перший стандарт – кожен має право на рівний захист закону, без 

дискримінації за будь – якими ознаками, особливо від насильства та загроз. 

Особливо пильними варти бути щодо захисту потенційно вразливих груп 

населення, таких як діти, люди похилого віку, жінки, біженці, переселенці та 

представники меншин. 

Другий стандарт говорить про те, що потрібно ставитися до всіх жертв 

злочину зі співчуттям та повагою та захищати їх безпеку та конфіденційність. 

Третій стандарт працівникам правоохоронних органів не застосовувати 

силу, за винятком випадків, коли це вкрай необхідно і в мінімальній мірі, 

необхідній за даних обставин. 

Четвертий стандарт наголошує на уникненні застосування сили проти 

незаконних, проте мирних зібрань. Розганяючи насильницькі зібрання, силу 

слід використовувати в мінімальному обсязі. 

П’ятий стандарт - не слід застосовувати силу, яка може спричинити 

смерть, за винятком випадків, коли це абсолютно неминуче, щоб захистити своє 

життя чи життя інших людей. 

Шостий стандарт стосується арешту, який має здійснюватися відповідно 

до законних процедур та на достатніх підставах. З даного стандарту випливає 

наступний, сьомий, згідно з яким варто прослідкувати, щоб усі затримані мали 

можливість зв’язатися з сім’єю та законним захисником, а також отримати 

необхідну медичну допомогу. 

Сьомий стандарт вказує, що до всіх затриманих слід поводитися гуманно.  
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Не потрібно пригнічувати, підбурювати чи допускати будь – яких 

катувань, жорстокого поводження та відмовлятися виконувати будь – який 

наказ, який спонукає до цих дій. 

Дев’ятий стандарт передбачає не виконувати, не наказувати та не 

приховувати здійснення позасудових страт та «зникнення». 

Десятий стандарт наголошує, що про всі порушення цих основних 

стандартів слід повідомляти керівництво та прокуратуру. Слід робити все для 

того, щоб забезпечити розслідування подібних порушень[3, с. 181]. 

Дані 10 стандартів були розроблені для використання їх органами поліції 

як вихідної точки для розробки детальних положень щодо навчальних 

тренувань та моніторингу поведінки працівників поліції. 

У статті 7 закону України «Про Національну поліцію», вказано, що у 

діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеженняза ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовною або іншими ознаками; поліцейським за будь-яких обставин заборонено 

сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм 

катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання [4]. Тобто, це говорить про відповідність 

вітчизняного законодавства перерахованим вище стандартам, оскільки 

європейське законодавство надає широке коло основоположних принципів і 

настанов, які пояснюють цінності та норми, які вимагаються від поліцейського 

в сучасному суспільстві. 

Інколи, працівнику поліції не вдається припинити правопорушення без 

застосування поліцейських заходів. Відповідно до статті 29 Закону України 

«Про Національну поліцію» поліцейським заходом є дія або комплекс дій 

превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи 

людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для 

забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень[4]. 
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Працівник поліції під час виконання повноважень та в межах своєї 

компетенції може застосовувати поліцейські превентивні заходи та заходи 

примусу, а саме: фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю. 

Застосування поліцейських заходів повинно бути правомірним і лише з 

метою виконання повноважень поліції. Міжнародними стандартами прав 

людини передбачається обмеження повноважень поліції щодо використання 

примусу. Підтвердженням цього є Кодекс поведінки посадових осіб з 

підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 року, у статті 3 якого вказується, 

що службовці органів правопорядку можуть застосовувати силу тільки у разі 

суворої необхідності і в обсязі, необхідному для виконання їх обов’язків. У 

цьому положенні підкреслюється, що застосування сили службовцями органів 

правопорядку має бути винятковим; хоча, мається на увазі, що службовці 

органів правопорядку мажуть бути уповноважені застосовувати силу, за 

розумної необхідності в конкретних обставинах для запобігання злочину або 

при виконанні законного затримання чи допомозі і його проведенні щодо 

порушників або підозрюваних; сила, що виходить за ці межі, не може бути 

застосована[5]. 

Правове застосування фізичного і психологічного впливу на 

правопорушника з боку працівника поліції визначається Кримінальним 

кодексом України, а саме п.1 ст. 38 «затримання особи, що вчинила злочин», ст. 

39 «крайня необхідність», ст. 40 «фізичний або психічний примус». При 

перевищенні працівником поліції міри необхідної оборони (п. 2 ст. 38) або межі 

крайньої необхідності ( п. 2 ст. 39), він підлягає кримінальній відповідальності 

[6]. 

Одним з найбільш суворих заходів примусу є застосування вогнепальної 

зброї. Дотримання працівниками поліції вимог законодавства при застосуванні 

даного заходу примусу є вкрай важливим, оскільки не допустить перевищення 

ними повноважень та завдання шкоди. 

Основоположні принципи застосування сили та вогнепальної зброї 

службовцями органів правопорядку, прийняті 1990 року вказують, що уряди і 
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органи правопорядку повинні прийняти і впровадити норми і правила про 

застосування сили та вогнепальної зброї проти осіб службовцями органів 

правопорядку. При розробці таких норм і правил Уряд і органи правопорядку 

повинні постійно тримати в полі зору питання етики, пов’язані з застосування 

сили та вогнепальної зброї. Службовці органів правопорядку при виконанні 

своїх обов’язків повинні, наскільки це можливо, застосовувати ненасильницькі 

засоби, перш ніж вдаватися до застосування сили і вогнепальної зброї. Вони 

можуть застосовувати силу і вогнепальну зброю тільки тоді, коли інші засоби є 

неефективними або не мають жодних шансів на досягнення бажаного 

результату. Також вказується, що усі службовці органів правопорядку повинні 

відбиратися за допомогою належних процедур відбору, володіти належними 

моральними, психологічними та фізичними якостями для ефективного 

виконання своїх функцій та мають проходити постійну і ретельну професійну 

підготовку.Їх придатність для виконання цих функцій повинна підлягати 

періодичній перевірці [7].  

Використання фізичного впливу, спеціальних заходів чи вогнепальної 

зброї з перевищенням повноважень, а також поза межами, визначеними 

законодавством, може призвести до порушення особистої недоторканності 

особи. Таке порушення може бути кваліфіковане як форма нелюдського, чи 

такого, що принижує гідність, поводження або, навіть, як катування.Більше 

того, у разі завдання смерті особі працівником поліції при протиправному 

використанні зазначених засобів, такі дії будуть визнані як порушення права на 

життя. 

З метою забезпечення охорони прав і свобод людей під час виконання 

покладених на поліцію завдань було створено Управління забезпечення прав 

людини Національної поліції України. До основних завдань Управління 

належить забезпечення контролю за дотриманням прав і свобод людини 

поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками поліції під 

час надання поліцейських послуг; здійснення організаційного забезпечення 

діяльності та контролю за роботою ізоляторів тимчасового тримання; 
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організація взаємодії органів (підрозділів) поліції х іншими органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

іноземними (міжнародними) організаціями з питань дотримання рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків[8]. 

Однак, незважаючи на це, непоодинокими є випадки перевищення 

працівниками Національної поліції України своїх повноважень, що призводить 

до порушення прав і свобод людини і громадянина. Аналізуючи щорічну 

доповідь Уповноваженого Верховної Ради України про стан додержання та 

захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2018 рік, порушення 

зазнає право людини не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському, 

або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню з боку 

працівників Національної поліції України. Як свідчать результати перевірок 

стану дотримання прав людини в місцях несвободи, підпорядкованих 

Національній поліції України, найвищі ризики бути підданим катуванню з боку 

окремих працівників правоохоронних органів виникають з моменту фактичного 

затримання особи. Зокрема, найбільш поширеними порушеннями прав людини 

є: 

− порушення вимог кримінального процесуального законодавства в 

частині належного документування затримання осіб за підозрою у вчиненні 

злочину;  

− порушення порядку проведення затримання осіб за підозрою у вчиненні 

злочинів, зокрема проведення таких затримань без відповідного рішення суду, 

коли така вимога відповідно до КПК України є обов’язковою; 

− відсутність у підрозділах органів досудового розслідування службових 

осіб, відповідальних за перебування затриманих, або невиконання ними 

обов’язків щодо забезпечення прав затриманих осіб; 

− тримання затриманих осіб та проведення слідчих дій у місцях, 

непередбачених законодавством; 

− порушення права на належні умови тримання в ізоляторах тимчасового 

тримання та права на охорону здоров’я та медичну допомогу[9, с. 98]. 
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На нашу думку, причинами порушень є відсутність ефективного механізму 

контролю за дотриманням працівниками Національної поліції міжнародних 

стандартів прав людини, неефективність застосування норм права щодо 

притягнення працівників поліції до кримінальної відповідальності за 

порушення прав людини.  

За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2018 

році за результатами розгляду актів реагування та рекомендацій 

Уповноваженого було розпочато досудове розслідування у 36 кримінальних 

провадженнях за статтею 365 КК України (перевищення влади або службових 

повноважень працівником правоохоронного органу), у 13 кримінальних 

провадженнях за статтею 371 КК України (завідомо незаконні затримання, 

привід, домашній арешт або тримання під вартою), у 4 кримінальних 

провадженнях за статтею 146 КК України (незаконне позбавлення волі або 

викрадення людини)[9, с. 98]. 

 

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Виходячи з результатів досліджень можна зробити висновок, що 

дотримання міжнародних стандартів прав людини працівниками Національної 

поліції обумовлене підписанням міжнародних угод та необхідність погодити 

засади діяльності Національної поліції з міжнародними стандартами. 

Нажаль, щодо дотримання працівниками Національної поліції України 

міжнародних стандартів прав людини простежуються певні проблеми. 

Перевищення працівниками своїх повноважень призводить до таких порушень, 

як завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під 

вартою, незаконне позбавлення волі або викрадення людини та ін. 

Вирішити дану проблему можливо шляхом застосування комплексних 

заходів, а саме:  

1) внесення відповідних змін до чинного законодавства, а також 

прийняття нових нормативно – правових актів;  
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2) забезпечення ефективного внутрішнього контролю за дотриманням 

прав людини працівниками Національної поліції;  

3) забезпечення повноцінного фінансування діяльності органів та установ, 

в яких утримуються особи;  

4) повний та своєчасний розгляд звернень громадян про порушення їхніх 

прав працівниками Національної поліції підпорядкованими органами та 

установами.  

Професійна підготовка поліцейських кадрів та знання працівниками 

Національної поліції України основних прав і свобод людини та громадянина 

дасть їм змогу правильно застосовувати заходи переконання та примусу та 

запобіжить порушення міжнародних стандартів. 
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Vladovsʹka Kateryna, Morshchuk Tetiana. ABIDANCE OF HUMAN RIGHTS 

STANDARDS BY OFFICERS OF NATIONAL POLICE OF UKRAINE. 

The article examines the impact of international human rights standards on the activities 

of the National Police of Ukraine. The essence of the "Ten Basic Standards of Human 

Rights for Law Enforcement Agents", which should be guided in their activities by the 

National Police of Ukraine, as well as attention to the most widespread human rights 

violations by individual officers of the National Police. 

According to the study, the National Police of Ukraine must strictly adhere to human 

rights standards in the exercise of their functions. The significant increase in the level of 

transnational organized crime, rapid population migration in the world, differences in 

police training in different countries have led to the need to introduce uniform 

international standards in the activities of the National Police of Ukraine. 

It was determined that, in December 1998, in London, Amnesty International, together 

with police officials and experts from different countries, developed the "10 Basic 

Human Rights Standards for Law Enforcement Agents". The 10 standards have been 

developed to be used by police authorities as a starting point for developing detailed 

provisions on training and monitoring of police behavior. 

It is established that there are often cases of excess of the powers of the National Police 

of Ukraine, which leads to violation of human and citizen's rights and freedoms. The 

probable causes of the violations are the lack of an effective mechanism for monitoring 

the compliance of employees of the National Police with international human rights 

standards, the ineffectiveness of the application of the norms of law enforcement to 

criminal responsibility for human rights violations, which requires the development of 

proposals, for improving the mechanism for monitoring the compliance of national 

police officers with Ukrainian employees. human rights standards. 

Keywords: human rights; standards; international standards; national police; 

compliance. 

 
References 

1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] : Law of Ukraine from 28 jun.1996. № 

254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр(date of appeal 28.01.2020). [in 

Ukrainian]. 

2. Pro Plan zakhodiv iz vykonannia oboviazkiv ta zoboviazan Ukrainy, shcho vyplyvaiut z 

yii chlenstva v Radi Yevropy [About the Plan of Responsibilities and Obligations of Ukraine 

stemming from its membership in the Council of Europe] : Decree of the President of Ukraine from 

12 jan. 2011. № 24/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24/2011(date of appeal 

01.02.2020). [in Ukrainian]. 

3. Politychnyi vymir diialnosti Ministerstva vnutrishnikh sprav (vidpovid na vyklyk ХХІ 

stolittia) [Political Measurement of the Ministry of the Interior (Responding to the Challenge of the 

21st Century)]/ main. red.:Yu. I. Rymarenka, Ya. Yu. Kondratieva. Kyiv: National Academy of 

Internal Affairs of Ukraine, 2003. P. 292. [in Ukrainian]. 



Юридичні науки 
 

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019 Випуск 4 

4. Pro Natsionalnu politsiiu [About the National Police] : Law of Ukraine from 12 jul. 

2015. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19(date of appeal 02.02.2020). 

[in Ukrainian]. 

5. Kodeks povedinky sluzhbovtsiv orhaniv pravoporiadku OON vid 1979 roku [Code of 

Conduct for UN Law Enforcement Officials from 1979] :closed by a UN General Assembly 

resolution from 17.12.1979 № 34/169 // Center of Political and Legal Reforms: website. URL: 

https://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/PS_05__4_2_001.pdf(date of appeal 02.02.2020). [in 

Ukrainian]. 

6. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal codex of Ukraine] : Codex of Ukraine from 05 

apr. 2001. №2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (date of appeal 

03.02.2020). [in Ukrainian]. 

7. Osnovopolozhni pryntsypy zastosuvannia syly ta vohnepalnoi zbroi sluzhbovtsiamy 

orhaniv pravoporiadku pryiniat. vosmym Konhresom OON z poperedzhennia zlochynnosti ta 

povodzhennia z porushnykamy, Havana, Kuba, 27 serpnia-7 veresnia 1990 roku [Fundamental 

principles for the use of force and firearms by law enforcement officials have been adopted. Eighth 

United Nations Congress on Crime Prevention and Treatment, Havana, Cuba, August 27-September 

7, 1990] // Center of Political and Legal Reforms: website. URL: 

https://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/PS_05__4_2_001.pdf (date of appeal 03.02.2020). [in 

Ukrainian]. 

8. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Upravlinnia zabezpechennia prav liudyny 

Natsionalnoi politsii Ukrainy [On approval of the Regulation on the Human Rights Office of the 

National Police of Ukraine] : Order of the National Police of Ukraine from 07 mar.2019. № 215. 

URL: https://dn.npu.gov.ua/assets/sites/dn/raznoe/nakaz_215.pdf (date of appeal 06.02.2020). [in 

Ukrainian]. 

9. Shchorichna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy pro stan 

doderzhannia ta zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini za 2018 rik [Annual 

Report of the Plenipotentiary of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Status of Observance and 

Protection of Human and Citizen's Rights and Freedoms in Ukraine for 2018] // State Border 

Service of Ukraine: website. URL: https://dpsu.gov.ua/upload/file/report_2019.pdf(date of appeal 

07.02.2020). [in Ukrainian]. 

10. Malynovska T. M., Hladkova Ye. O. Dotrymannia pratsivnykamy Natsionalnoi politsii 

mizhnarodnykh standartiv u zabezpechenni prav i svobod liudyny [Compliance with international 

standards by human rights officers in the field of human rights and freedoms]. Integration of Legal 

Science and Practice as a Basis for Sustainable Development of National Legislation: materials of 

international research practice Conf., Dnipropetrovsk, 25-26 novem. 2016. Dnepropetrovsk : 2016. 

P. 48-52.[in Ukrainian]. 

11. Malynovska T. M., Shorokhova H. M. Zahalni polozhennia shchodo dotrymannia 

politsiieiu Ukrainy mizhnarodnykh standartiv u sferi prav i svobod liudyny [General Provisions on 

Observance of International Standards on Human Rights and Freedoms by the Police of Ukraine]. 

Justice in Jurisprudence: Theory and Practice: proceedings international. lawyer. research practice 

conf. «Current Law», Kyiv, 23 feb. 2017. Kyiv: Publishing House «ArtEk», 2017. P. 46-48. [in 

Ukrainian]. 

12. Moskalenko O. M. Status politsii: mizhnarodni standarty i zarubizhne zakonodavstvo 

[Police status: international standards and foreign law] : collection/ main red. : O. A. Banchuka. 

Kyiv: 2013. P. 588. 

 


