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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕкА 
И ПРОБЛЕМЬІ СТАНОВЛЕНИЯ 

.КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В УКРАИНЕ 

,. 

На совремешюм зтапе в Украине идет процесс формирова

ния. государственности на демократических началах. Украина - су

веренное и независимое государство. Она становшся открьuЬІМ об

ществом _в информациоіmом, научном, .кульrурном, зкономическом, 
правовом аспектах. Признаиная мировЬІМ сообществом, она входиr 

в . мировое и европейское правовое пространство, )"ЩІ'ЬІВаеr накоп

лениьІЙ человечеством опьrr конСТИ'І)'ЦИонного реrулирования обще-· 

ственньrх отношений, мировьrе стаццартьr прав человека. · 
История человечества свидетельствует, что на определен

·ньrх зтапах появляются документьІ зпохального значения, которьrе 

на длшельньrй период определяют идеолопnо мирового сообщества 

в отношении прав человека. К таковЬІМ можно отнести фрашхузс:кую. 

Декларацшо прав человека и граждашmа (1789 г. ), Всеобщую дек

ларадию прав человека (1948 r .), МеждународньІЙ пакт о граждан
еких и потrrических правах (1966 г.), Меж,цународю.ІЙ пакт об зко

номических, социальньrх и .куnьrуриьrх правах (1966 г. ) . Для Евро

пейских сТран особенно важной является Европейская конвенция о 
защите прав чело~ка и основньrх свобод. В Уставе ООН содержит
ся принципиальное положение о необходимости осуществлять меж

дународное сотрудничество в разрешении международньІХ проблем 
зкономическог-о, социального, -культурного и rум:ашпарного харак- · 
~ра и в поощрении и развнтІШ уважения к правам человека и ос

новньrм ·свободам для всех без различия расьr, пола, язьrка, религии. 
В совремеином мире, когда проблема защнтьr прав человека 

вьПІІла за предельr отдельНьrх государств возникJІа обьективная не- · 
обходимость в создаRІШ универсальиьrх меж,цународно-правовьrх 

стандартов основньrх прав человека. Они нашли воплощение прежде 

всего в вьПІІеперечисленньrх актах. · Общечеловеческие стандартьr 

прав личности определили :ry планку, ниже которой государство не 

должно опускаться. "Зто означает, чrо права и свободьr человека 

nерестают бьrrь обьектом только внутреНRей компетенции государ

ства, а стали делом всего международного сообщества" (3, с. 18). В 
совремеином мире об-ьем прав и свобод лич:Ности оnределяется не 
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только ковкретньІМн особенностями того или иного общества, 

но и "развиrием человеческой цивилизации в целом, уровнем 

и степенью иитеrрированностн международного сообщества. 
Чем делостнее становится: мир, тем значительнее вЛИЯІШе, оказьr

ваемое на права и свободЬІ международньІМи факторами'' (2, 
с. 10, 11). 

Формирование в Украине правового госідарства неnосред
сrвенно связано с обесnечением прав и свобод человека и гражда

нина, со становлением конституционного строя па началах демокра

тизма и констmуционализма. При зтом следует. учиrьmать, что nо

нятие "констmуционализм" довольно е};ІКОе. "Оно обьемлет собой 
теорmо конституции вообще, исторmо и практику консттуциониого 

развития: той или иной страньr, rpynn:ьr стран и мирового сообщесТва 
в целом. В собстВенном, узком смьІсле nод констюуционализмом 

можно nонимать особую систему знаний о фундаменrальНЬІХ nоJШ

тико-правовьrх nроцессах демократии: Их сущности, формах вьrра
жения, методах и стеnени реализациn" (4, с. 63). На наш взгляд, в 
noюrrиe консnnуционаJШЗма необходимо вюnочать не только суще-

. ствующне научньІе теории, но н реальную практику развития кdн
стюуционного nроцесса, наличие не только констюуцин, отвечаю

щей мировьІМ и евроnейским стандартам, но н уровень констmу

цинной культурьІ населещщ работников госаnпарата, восприятие 

nоложений констmуции общественньІМ мнением, качество законо

"ЦЮрческой и nрtі.воприменительной деятельности, обесnечение прав 
человека. Данная rосударствоведческак категория еще должньrм об

рЗзом не исследавана и не бЬІЛа предметом серьезного научиого 
анализа. А необходимость в зтом есть. Применительно к сущест

вуюrцим в Украине полнтико-правовьІМ реалия:м важно оценить, на

сколько констіпуЦИонное законодательство, практика его реаJШза

цнн, уровень 11равовой культурьІ соответствуют мировьІМ стандар

там констиrуЦионаJШЗма. 

Исходя из зтоrо, необходимо рассмотреть как ме.щцународ

но-ІІравовьrе аь.-rьІ по правам человека", и прежде всего Всеобщая 
декларация прав человека, іІовJШЯJШ на становление в Украине кон
ституционаJШЗма, обеспечение прав личности, формирование кон

ституционной законности. Становление в Украине констmуционно
го законодательства nроисходит с учетом мирового onьrra констmу

ционаJШЗма. Но следует ориешироваться н на свой: отечественньrй 

оnьп, которьrй достаточно богат. Важно брать во вНимание, что соз
. ,даІЩ.е условий для обесnечения в Укра.Ше прав человека и Гражда-
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нина - задача чре~вьrчайно трудная в обстановке дестабилизации 
политической системьr, нравствеmюй деформации, зкономического 

кризиса. Украина, ВС'І)'ПИВ в Совет ЕвроnьІ взяла на себя обязатель

ство признавать "пршщип верховенства закона и принrrнп, в силу 
которого mобое лицо, находящееся под его юрисдикцией, должно 

пользоваться Правами челове:ка и основньrми свободами" (ст. 3 Ус
тава Совета ЕвропьІ). На зтих nршщипах должно базироваТься mо

бое демократическое правовое общество. Ведь господство закона и 

собшодение основньrх прав и свобод челове:ка явл.я:ется сутью демо

.кратии. Не может бьrть демократии, если в обществе господствует 

беззаконне и нарушаются права челове:ка. Позтому становление в 

Украине современного конституционализма и прав челове:ка - яв

леmrя, тесно взимосвязанньrе. 

Область политнко-правовьrх отношений в Украине характе-. 

ризуется вьІсоким динамизмом, о чем....свндетельствуют и nрошед

шие в мАрте 1998 г. вьІборьІ в новьІЙ парламент Украиньr, которьrй 
должен функционировать на профессиональньrх началах . В 1996 г. 

принята новая Конституция Укращп.r. Со дня провозглашеmія Дек

ларации о государствеином суверен:нтете Верховной Радой Украиньr. 

бьшо приняТо более 1 ООО законов. И:Нrенсивно идет процесс рефор
мнроваmrя государственньrх структур. В конСТІfІ)'ЦІі:онно-nравовом 

механизме обеспечеmrя прав личности и ко:Нстигуционной законио

сти появился новьrй -институт - Конституционньrй Суд, ·уреrулиро

ван правов9й Cra'I)'C У полпомочеиного Верховіюй РадьІ УкраиньІ по 
правам челове:ка, которьrй призван вьшолнять правозащитную 

функцию. 

ЕСть все основания с:казать, что Конституция УкраиньІ за

ложила базовьrе политико-правовьrе демократические принципЬІ 

конСТИ'І)'ЦИонного строя, отвечающие мировьrм · цениоqям констн

'І)'ционализма: приоритет прав личности; нароДНЬІЙ суверенитет; 

верховенство права; правовое государство; разделение властей; пар

ламентаризм; политический, идеологический и зкономический пmо

рализм. В нормах основ кОНСТН'І)'ЦИОНИого строя: УкраиньІ заложеньr · 

общедемократическне; общецивилизационньrе ценности, которьrе 

имеют своюш ветоками международнЬІе стандартьr прав челове:ка, и. 

прежде всего Всеобщую де:кл:арацию прав челове:ка. 

Зта ДеJ<.І>арация имеет основополагающее значение для ме

ждународной регламентацин прав и свобод человека. Припятая Ге

неральной Ассамблеей ООН 10 де:кабря: 1948 г. , она обьявил:а всех , 
людей свобоДНЬІМи и равньrми в своем достоинстве и правах, стала 
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базой пополняющегося пакета международньІХ акrов по раз;mчньrм 

аспектам обеспечения. прав человека. Всеобщая декларация не явля

ется юридически обязательньrм докуменrом, но она Отразила на- . 

правление деятельности государств, организаций и индиВядов, стала 

' юnочевьІМ крюерием в оценке состояния прав человека в различнЬІх 
странах. На ее положения сориентированьr nарламентарии, в осо

бенно~ при разработке констюуци:онньrх текстов. Вне всякого со
мнения, украинский законодатель в максимальной мере учел поло

жения Декларации nри подготовке и принятии Конституции Украи
НЬІ 1996. г. Об зтом свидетельствует не только окончательньІЙ текст 

Конституции, ставший Основньrм Законом, но и КонцеІЩИЯ новой 

Констz~, и все nроектьr Конституции. 

. Всеобщая декларация, признавая естественньІЙ характер 

прав ч:еловека в первой же статье, автором которой бЬІЛ известньш· 
французский ученьІіі Рене Кассен, провозгласила, что "все люди ро
жлаются свободньІМи и равньІМи в своем достоиистве и правах". Ес

тествеННЬІе права _и свободьr, соответственно, должнЬІ предсстав

ляться каждому, независимо_ от того, где и в каком государстве он 

ЩХJЖИВает. Их содержание не может определяться исключнrельно 

rосударством. Конституция УкраиньІ закрепила: "Все люди свобод

НЬ! и равНЬІ в своем достоиистве и правах. Права и свободьr челове-

. ка неотчуждаемьr и нерушимьr" (ст. 21). ЗакрепленньІЙ в ст. 2 Все
общей. декларации принцип равенства, устанавливаюnщй, ч:то каж

дьІЙ человек должен обладать всеми правами и свободами без ка
кой-либо дискриминации по признакам расьr, цвеrа кожи, пола, 

язьrка, религии, политических или иньrх убеждений, национального 

или соцнального происхождения, имущественного, сословного .или 

иного полоЖения, нашел воплощение в · ст. 24 Конституции Украи
НЬІ. Статья з Всеобщей деклар<іции записала, что каждьІЙ человек 
имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 3ти 

ее положения нашли закрепление прежде всего в ст. 29 Конституции 
Украиньr, установившей, ч:то никто не может бьrrь арестован или 

содержаться под стражей иначе как по _мотивированному решению 

суда и только на основаJ:ЩЯХ и в nорядке, установленньrх законом. 

Каждьrй задержанньІЙ имеет право в mобое время обжаловать в суде 

свое задержание. Об аресте или задержанни ч:еловека должно бьrrь 
незамедлительно сообщело родственникам арестованного или' за

держанного. 

ИсхоДНЬІМ nунктом и конеч:ной целью формирования в Ук
раине правового государства должно стать обеспечение свободіr че-
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ловека. Большая часть статей Всеобщей декларации (ст. 4-21) трак
тует основньrе полнтнческне и rражданские ·праВа на базе общего 

прИНЦШІа свободьr человека, провозглашенного в ст. З Декларации. 

Например, в ст. 5 устанавливается, что ннкто не должен подверrать
ся пьrткам или жестокому, бесчеловечному обращению и ню.tазанию, 

которое унижает его достоинства; в ст. 7 декларировано равенство 
всех перед закономи право каждого человека беЗ какой-либо дис
І<рll!.\Цnшции на равную за:щшу· закона; в ст. 8 предусмотрено право 
на зффективное восстановление нарушенньІХ прав человеr<а, которое 

должно производиться компетентньrми национальньІМи судами в тех 

случаях, когда нарушаются основньrе права чедове:ка, предоставлен

нЬІе ему конституцией или законом; ст. 9 запрещает nроизвольньШ 
арест, задержание или изrнанне; ст. 10 и 11 устанавливают право 
каждого, кто обвиняется в совершении какого-либо nреступления, на · 
расс:мотрение его дела независимьІМ и беспристрастньІМ судом и за

крепляют nрезумпцию невиновности до вьrнесения в порядке, уста

новленном законом, судебноrо прнrовора. Здесь же предусмотрено и 

обесnечение права на защиту. Статья 12 Всеобщей декларации за
прещает произвощ.ное вмешательство в личную и семейную жизні. 

человека, а также незаканное посягательство на неприкосновенность 

жнлища, честь и реnутацmо гражданина, обеспечивает тайну его 

корреспонденціш. 

Зти положеиня декларации нашли свое емкое воnлощенне в 

нормах Конституции Украиньr 1996 г. и в целом в конституционном 
законодательстве, nричем более детализиронанно. Так, если ст. 12 
Декларацин обобщенно закрепляет недопустимость nроизвольного 

вмешательства в личную и семейную жизнь человеr<а, то ст. 32 Кон
ституции УкраиньІ устанавливает, 'ПО не доnусr<ается сбор, хране

ние, использование и расnространение конфиде:нциальной информа

ции о лице без его согласия, :кроме случаев, оnределеннь:rх законом, 

и только в интересах национальной безопасности, зкономнческого 
благосостояиня и nрав человеКа. Оnределено, что :каждьІЙ rpaждa
mm имеет nраво ЗІ~акомиться в органах государствешюй власти, ор
ганах местного ·самоуправления, учреждениях и организациях со . 

сведениями о себе, не являющнмися государственной или иной · за

щищеиной законом тайной. 

Во Всеобщей декларации существенное внпманне уделяется 

личньrм nравами свободам (ст. 13-18), в частности-праву на свободу 
мьrсли, совести, резmrии, передвижения, nраву на убежище, rраж

данство, вступление в браки создание семьи какой:-либо дискрИми-
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нации, праву владеть имуществом как единолнчно, так н со.вместно 

с друrими. Де:кларация: устанавливает (ст. 9, 20, 21) право :каждого 
· rражданина на свободу убеждений, вмражения своего мнения, · а 

также на свободу мирньІХ собраний и ассоциаций. В ст. 21 де:клари
руетсн, чго каждьІЙ человек имеет nраво участвовать в уnравлении 

своей страной как неnосредственно, так и через свободно избранньІХ 

nреДставителей. У:казьmается, чго основой власти и ее источником 

должна бьпь воля народа. Социально-зкономичеекие и культурНЬІе 

права (nраво на труд, отдьІХ, досуг, · соцнадьное обесnечение, соот
ветсгвующий ЖИЗНеННЬІЙ уровею., образование, участие В І<уЛЬ"JУР
НОЙ жизіm общества) также закрепленьІ в Де:кларации (ст. 22-27). 
Анализ Констюуции 1996 г. свидетельствует, чго все зти nоложе:ция 
нашли в ней свое емкое воuлощение. 

Де:кларацин ші международном уровне уТвердила важней
пше гарантни достойного существования человеческой личвос:ти, 

определила мивимальньІЙ обьем nрав, которЬІЙ необходим любому 

Человеку в разЛИЧНЬІХ сферах жизнедеяrельнос:ти, дала перечень 
конкретньІХ nрав, зафиксировала основнь1е задачв государства по 

обесnечевшо прав личности. Сог,щlсно Де:кларации, каждьІЙ человек 
и каждьШ орган государства и общества должвь1 стремшьсн nуте:м 

просвещения и образованюr содействовать уваж.еншо прав и свобод 

человека. 

В современньІХ условиях: в Украине задача заюnочается в 

том, чтобьr обесnечить права чел:овека и гражданина в зкономиче

ской, Политической и социальной сферах. Права личности органич
но вкmоченьr в фушщионирующие nолитические, зкономические и 

социальнЬІе стру:ктурьr украинского общества и государства. В зави

симости от того, Ra каюJХ началах зти структурьr действуют 

(демо:кратических или авторитарІІЬІХ, тоталитарНЬІХ), зависит обес

nечение nрав и свобо~еловека, их реальность и гарантированиость . . 
Именно )'ровень свобощ.r и прав чеЛовека харакrеризует nолитиче

ский режим:, ero демо:кратичеСкую или тоталиrарную наnравлен
ность. Только-режим, гарантируrощий свободу личности, признаю

щий ценностиость человека, может бьсrь nризнан демократическим 

и гуманньІМ, и только такой nолитический режим способен не толь

ко юридически .закреn:ить, но и гаран:rировать nрава и свободьr че

ловека и гражданина. 

Конституционной регламентацин в Украине nрав и свобод 

человека и гражданина nрисуща четко вьrраженнан теІЩенцюr более 
широкой их регламентации' на констюуционном уро:вне. Что касает-
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ся становления в Украине современного конСТИ'І)'ЦИонализма, обес

печения взаимодействия государства и гражданина, важньr правиль

ная оценка есrесrвеІПІЬІХ прав человека и необходимость их консти

туционного закрепления. Теоретичес.ки важно решение следующих 
воnросов: рассматривать лИ nрава человека как "дар государства"; 
каким видом нормативного акта должньr_реrулироваться nрава че

ловека; вьrrекают ли коллекrивНІ>Іе nрава личности из индивидуаль

ні.ІХ; доЛЖНЬІ ли фундаментальньrе права и свободьr соблюдаться в 

любой ситуации, в том числе и условиях чрезвьгrайного, военного 

поло)!\ения. Зти вопросьr концептуального уровНJJ пришлось решать 

украинс:к,ому законодателю при разработке и принятии новой Кон

ституции, опираясь на положения Всеобщей декларации прав чело

вежа и другие международно-правовьrе документьІ. 

Признание государством естестве~rх, неО'ГІ.)')І\Даемьrх 

rtpaв человека не снимает заДачу :их конституционного закреrrления, 
поскольку действенность, реальное обеспечение зт:их прав досrнга

еrся путем :их фнксирования в нормах nозитивного права, прежде 

всего крнституционного. По зтому пути пошел украннский зако:ко

датель, которьrй не только определил в ст. 21 Конституции, что пра
ва и свободьr человека неотчуждаемЬІ и нерушимьr, но и установил 

довольно широкий комплекс основньrх прав и свобод в -том числе, 

что :каждьrй человек имеет неотьемлемое право на жизнь (ст. 27). • 
Таким образом, естественньrе права как бьr получают "пр01шску" 

наряду с другими и с формальной точ.ки зрення приобретают одина

ковую силу (5, с. 23). Значение закрепления естественньrх, прирож
денньrх прав проявляется главньrм образом в том, чrо тем самЬІм 

утверждаеrся незЬІблемость прав и свобод человека, недоnустимость 

формального, пренебрежительного отношения к ним, подчеркивает

ся роль органов государства в охране правового с;татуса личности 

(1, с. 10). 
Современное полиТической мьппление требует признання · 

неотчуждаемого характера ряда прав человека, и нз зтого Rондепту

ально.rо · положения исходит Конституция У:краиньr. Неверно рас

сматривать праnа человека как "дар государства", поскольку такой 
nодход отвечает природе тоталитарного, . а не демократического го

сударства и порождает rфенебрежительное отношение к ним со сто

роньr орrанов государственной власти. Основньrе права и свободьr 

человека и гражданина являются естесrвенньrми, а не дарованньrми 

государством и принадлежат каждому от рождения, лозтому они яв

ляются неотьемЛ:емьrми и неотчуждаемьrми. Перечень зт:их прав за-
9 



креплен во Всеобщей декларации, в международньІХ пактах, в Евро

пейской ко:нвеІЩИИ, в других международньІХ документах, и задача 

Украинского государства состоит в том, чтоб!'r создать услшіия для 
надлежащего их гарантирования. 

Следует отметить, что' в совремеином международном nраве 
есть основНЬІе nрава и свободьr, которьrе должньr собmодаться всеми 

. государствами в тобой сmуации независимо от того, явJІЯІО'fся ли 
они учаетJVD<аМИ тех или ИНЬІХ международньІХ соглашений. Как 

подчеркивается в п. І ст. 4 Международного пакта о гражданеких и 
политических nравах, государства не могут отказаться от своих обя

зательств собmодать оnределенньrе фундаментальньrе nрава даже в 
период. когда "жизнь нации находится под угрозой" . К таким пра

вам Пакт относит nраво на жизнь, заnрещение подвергать кого-либо 

пьrікам или жесткому и бесчеловечному обращеншо и наказанию, 

заnрещенне рабства и подневольного состояmrя, признание за каж

дьrм человеком его правосуб-ьектности, nраво на свободу мьrсли, со

вести, религии. Исходя из зтого, ст. ()4 Констmуции УкраиньІ уста
навливает, что консnrrуционньrе nрава и свободьr человека и граж

данина не могут бьrть ограниченьr, кроме случаев, nре.цусмотренн:ьІХ 

Констшудией УкраиньІ. Даже в условиЯх воеІГdОГО или чрезвьr.чай
ного положения не могут бьrть ограниченьr nрава и свободьr, пре.цу
смотреІіньrе ст. 24, 25, 27-29, 40, 47, 51, 52, 55-61, 63 Конституции. 

Речь идет о равенстве конституционньІХ nрав и свобод И' равенстве 

перед законом, о невоз~южнос1-и ЛИІІІНТЬ гражданства или права из

менить гражданство, о nраве на жизнь, на уважение достоинства, на 

свободу и личну:ю неnрикосновенность, праве наnравлять индиви.цу

альньrе или коллективньrе письменньrе обращения, праве на жили

ще, на защиrу судом, на правовую помощь и т.д .. 
ДлJІ становлення конституціюналнзма существенное значе

ние имеет, какими нормативньrми актами регламентируются права и 
свободьr rраждан. Важно обеспечить, чтобьr nрава человека регули

ровались только законом, подлежали обязательной публикации и 
пикакой подзакониьІЙ акт не мог бьr их ограничить. Согласно ч. 1 
ст. 92 Конституции ис;щючительно законами Укранньr определяют
ся права и свободьr человека и гражданина, гарантии зтих прав и 

свобод, основньrе обязанности гражданина. Вместе с тем nрактика 

свидетельствует, что часто права человека нарушаются ведомствен

ньrми нормативно-правовьши актами; именно ведомственное нор

мотворчество становится инсгрументом нарушения прав JІИ'ЩОСТИ в 

руках некоторьІХ властньІХ сгруктур. 
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Для nонимюпш правового стаrуса личности, ее. взаимоот

щ:>шений с другими гражданами, государственньІМи органами весо

мое значение имеет ст. 29 Всеобщей деЮІарации, закрепляющая, что 
каждьхй человек имеет обязаJЦ[ости перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности. При 

осуществлении своих прав и свобод каждьІЙ должен nодвергаться 

только таким ограниченням, кахне устщювленьІ законом исюпочи

тельно с целью обеспечения должного признания и уJіажения прав и 

свобод других И удовлетворения справедливЬІХ требований моралИ, 
общественного nорядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе. Статья ЗО Декларации провозглашает, что ничто в ней не 

может бьпь истоЛковано как Предсставление какому-либо государ
ству, группе или отдельНЬІМ лицам права заниматься какой-либо 

деятельностью или ,совершать кахне-либо действия, направленньіе 
на уничтожение прав и свобод. изложеННЬІХ в зтом доку.менте. В ст. 
22 Констиrуции УкраиньІ установлено, что констиrудиоННЬІе права 
и свободь1 гараитируются и не могут бьпь упразднеНЬІ. При приня

тии новьІХ законов или внесении изменений в действующие законь1 

не допускается С)'Жение содержания и обьема существующих прав и 

свобод. 

Для формироваJПffі в Украние правового государства, ста
новления демократического констиrуциоююго строя, констиrуцио

нализма существенное значение имеет прницип равенства всех пе

ред законом. По КонституциИ УкраиньІ (ст. 24) граждане имеют 
· равнЬІе констиrуцио:нньtе права и свободьІ и равнЬІ перед законом. 

Прницип равенства относшся не только к гражданам, но и к mобЬІМ 

государственньІМ и негосударственньІМ струюурам. Государство и 

личность равнЬІ перед законом, а возникающие между ними кон

фликrьІ доЛЖJіЬІ ,разрешаться в судебном порядке. Призтом важно 
добиться, чтобьІ суд бьm действительно независи..\f, чтобь1 основньІе 

права и свQбодьr бьrли единьІ на всей территории государства, га

рантировались и защищались в равной мере. }Зсеобщая декларация, 

Конституция Украиньr исходят из концепции, что все люди рожда

ются свободньІМ.И и равньІМИ в . своем достоинстве и правах. Зтот 
базовьІЙ принцип определяет сегодня направлениость констиrуци
онного законодательства, всей правовой системьr УкраиньІ. Хотя, к 

сожалению, здесь имеют место и определенньrе сбои. Речь идет 

прежде всего · о положении Закона "О вьІборах народньІХ делугатов 
УкраиньІ", согласно которому некоторьrе граждане могут вьrдви
гаться кандидатами в нароДНЬІе депугатьr как по многомандатному 
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Избирательному окруту от политических партий и их избирательнЬІх. 
блоков, ·так и по одномаНдатному избирательному окруту, а дpy
rn:e - тQлько по одномандатному округу. Зто явное нарушение 
принщша равенства, закрепленного в ст. 21 :и 24 Констшуции, на 
что обратил внимание КонституционньІЙ Суд Украиньr. 

Становлению в Украине конституционализма на демокра
тических началах препятствуют: отсутствие четкой стратегия со:цn:
ально-зкономических преобразований, несформированность стру:к-

1УР гражданского общества, незавершенность nравовой реформьr, 
конфли:ктьІ между орrана.>о1и государственной власти, низ:кая: право
вая кульrура населения и работников rocannapaтa, бюрократизация 
управлеичес:ких процессов, педостаточно вьrсокое качество зЩ<онов 

и нньrх нсрмативно-правовьrх актов, отсутствие надлежащих меха

низмов обеспечения прав rраждщ· .вьrсоІ<Ий уровень преС'І]'ПНОСТИ и 
т.д. Все зто предполаrает необходимость активизацин работьr rocy-· 
дарственньrх органов и общеетвенности по решению назревших 

проблем в зІ<ономической, социалЬной и правовой сферах, с тем 
чтобьr права человека действительно стали в Украине наивьrсшей 
ценностью, :каІ< зто закреплено в ст. З Констиrуции. Такой подход 
идет в русле основной Идеи - nрноритета прав человека, положеи

ной в осно~у Всеобщей декларации прав человека, 50-летие которой 
отмечает мировая общественность. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

1. Поняття прав людини. У слов' янських мовах словом 
"право" позначаються nоняпя, які відбивають різні соціальні яви
ща. Явище, що виникає й існує незалежно від держави і має загаль-. 
носоціальну nрироду, є загальносоЦіальним феноменом. Інше яви
ще - це наслідок виключно державної діяльності, втіЛення її воле

·виявления. Зважаючи на це, необхідно розрізшrrи відnовідно право 
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загальносоціальне і спеціально-соціальне, умовно кажучи, юридич- · 

не. 

Загальносоціальне право - це певні можливості суб' єктів 

суспільного жиrrя, які об' єктивн_g зумовлюються рівнем розвитку 

суспільства і мають бутц загальними і 'рівними ДJDI всіх одноймен-
них с)тб'єкrів. · 

Залежно від виду носіі;в цих можл:ивосrей розрізняють пра

ва людини; права сім'ї, нації (народу), інших соціальних спільнот 
(класів, прошарків, груn, rромадсь:ких. об'єднань, трудових колепи

вів тощо); права лЮдства. 

Права людинu - це певні мо:жливості людини, які необхід
ні для Ії існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, 

об'єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і 

.мають бути загальними і рівними для всіх людей (1). 
Оrже, це, по-перше, певні свободи людини, тобто ії моЖЛИ

вість діяти Певним чином або ж утримуватися від певних учинків з 
тим, щоб забезпеч:иrи своє нормальне існування, розвиток, задово~ 

лення: тих потреб, що сформувалнсь. Причому, я:кщо йдеться Саме 
про основні права, то це саме. такі можливості, без яких mодию!. . не 
може нормально існувати. Що значить нормально? Цей показник 

зумовлюєrься біологічною і соціальною обrруиrованістю потреб 
людини. Самі ж потреби як результат історично-природного та соці

ального розвитку людини не є. незмінними. 

По-друге, зміст і обсяг можливос-rей людини залежать на
самперед від можливостей усього суспільства, головним чином від 

рівня його економічного розвитку. І з цього боку nрава людини -
явище соціальне, породжуєrься самим суспільством. 

По-третє, ці можливості за їх основними, "стартовіІМИ" по

Ка31ІИІ.фми ("дозами") мають бути рівними, однаковими у всіх лю

дей. Лише тоді вони будуть правовmш. 

По-четверте, вони не повинні відчужуватися, відбиратись, 

обмежуватися будь-ким, не можуть бути і предметом "дарування:" з 

боку держави або будь-я:кої іншої орrанізації або осОби. 
У різних орrанізаціях (зокрема, міжнародно-правових) і в 

національному- законодавстві, в науковій та публіцистичіrій Літера

турі часто · вживається вираз "права і свОроди людини". Проте . від
мінність між правами і свободамн як соціальними явищами, а також 

між відповідними поnяnями (щацо не вважати їх тотожНими) ще й 
донині' однозначно не з'ясовано навіть на заrальнотеоретиЧному рі
вні . Тому терміни "права" і "свободи" пракrично використовуються 
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як синоніми. І якщо зміст поняття nрав шодини розкривається тут 

через .Філософську категорію "можливостей'', то така його інтерпре
тація, мабуть, обіймає також і поняття свобод шодини. 

РозумінНя: прав mодини як її певних можливостей можна 
' зустріти, так чи інакше, у працях багатьох юристів, сусmльствозна

вців. Що ж до інших інтерпретацій у сучасній науковій літературі 

поняття', про які йдеться, Зазначимо лише, що вони можуть бути 

зведені у найзагальнішому вигляді до таких позицій. Права шоди

ни --' це: а) певним чином внормована ії свобода; б) певні ії потре
би чи інтереси; в) її вимоги про надання nевних благ, адресовані су

сnілЬству, державі, законодавству; г) nевний вид (форма існування, 

сnосіб прояву) моралі. 

Усі зазначені nідходи (:Крім першого) відображають, як ви
дається, досить суттєві, проте не аналогічНі, не "субстандіональні" 
статуси досліджуваного феномена. І . Тільки категорія "можливості" 
(свободи) дозволяє найбільш адекватно відобразити саме онтологіч

ну соціальну сутність прав шодини. 

2. Класифікація основних прав ЛЮДІІШІ. Ця класифікація 
набуває практичного значення, зокрема, при побудові Конституції та 

. інших законів будь-якої держави (зокрема, України), оскільки здат
на сприяти забезпеченню nовноти й обrрунтуванию nослідовності 
викладу таких прав у. законодавстві. 

Що стосується прийнятих у 1996 р. Міжнародних пактів про 
права соціальні, економічні і культурні, а також про права. трома

данські та nолітичні, то видова класифікація, яка відображена у цих 

. назвах, хоча й означала на той час значний крок уnеред, зараз уже 
навряд 'ІИ видається взірцевою з точки зору сусnільної науки і не 

завжди здатна задовольнити праворегулятивну практику. Зокрема, 

. не можна не відзначити, що всі права шодини є соціальними у тому 
відНошенні, що вони обумовлені соціумом, сусnільством як за зміс

том, так і за засобами їх здійснення. З цієї точки зору несоці~них 
прав шо дини (особи) взаГалі існувати не може. Що ж до так званих 
"гіюмадянських" прав, то таке поняття (і термін) пов'язується, асо
ціюєТhся природним чином з правами саме rромадян тобто не всіх, 
не будь-яких шодей, а rромадян тієї чи іншої держави. А тому за

значене поняття не є тотожнім поняттю "особистих" (точніше, осо

бистісниХ) прав шодини. 
Класифікувати осно:Qні права можливо насамперед за 1міс

том (характером) потреб шодини, що цими пріmами забезnечуються. 
· Тоді класифікація матиме такий вИгляд: 
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- фізичні (жи:гтєві) права- це можливості людини, необ

хідні для її фізичного існування:, для: задоволення: їі біологічних, ма

теріальНИХ потреб (зо:крема, права на життя, фізичну недотор:r<ан

ність, вибір місця проживання:, безпечне природне середовище, жи

тло, належний рівень матеріального забезпечення:, власність на пре

дмети споживання:, меЩІЧНе обслуговуващm та imni види соціально
го забезпечення:); 

- особисті nрава - це можливості збереження:, розвитку і 

захисту морально-nсихологічної індивідуальності людини, її світо

гляду та духовності (nрава на ї..м:'я, честь і гідністЬ, свободу сумлін
ня, переконань та їх прояву і поширення:); 

- культурні (гуманітарні) nрава - можливості збереження: 
/ 

і розвитку національної самобутності, доступу до духовних здобут-

ків людства, їх засвоєння:; використан:ня та )'часті у подальшому 

розвитку (nрава на виховання:, користування: надбанюп.m культури і 

мисте:х.,tтва, на наукову, технічну і художню творчість, авторські nра-
ва); · 

- економічні права - це можливості людини реалізовува

ти свої здібності, здобувати засоби для існування:, беручи участь у 

виробництві матеріальних та інших благ (права на власність щодо 

засобів виробництва, здобуття професії, вибір та здійснення: трудо

вої або іншої діяльності, на сприя.тJШВі умови та справеДливу оnлату . 

праці, відnочинок і дозвілля) ; 
- політичнІ права - можливості людини брати участь у 

державному і громадському житті, вnливати на діяльність різнома

нітних державних органів, а також громадсь:кнх об'єднань nолітич

ного сnрямування: (nрава на громадянство та правосуб' єкrність, 

участь у фор:муванні представшщьких органів державної влади та 

місцевого самоврядування:, участь у с;rворенні і діяльності громадсь

ких об'єднань, державний захист від порушеНь прав і свобод люди
ни) . 

Не заперечуючи nринциnів неnодільності і взаємозалежНос-
ті усіх груп основних nрав людини, не можна вважати, що всі вони є 

цілком рівноцінними для їх існування: і розвитку. Тому й nослідов

ність їх викладу не nовинна бути довільноЮ "випадковою" : вона має 
так чи інакше зважати на певну нерівнозначність прав людини і ві

добр·ажати її. 

Крім наведеної класифіІ<ації, всі nрава людини можуть по

ділятися на певні види і за іншими критеріями; а саме: 
- за значенням для: їх носія- основні (безумовно, необ-
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хідні для його існування та розвитку) і -неосновні (ЯІ<і не є жиrrєво 

необхідюІми); 

- за характером, способом здійснения - аІ<ТИВні (свобода 

"для", тобто для вивчення аю:ивних дій) і пасивні (свобода "від" , 

тобто від втручання, переmкоджуванюІ з боку інших суб ' єктів) ; 
- за суб' єю:ним сІ<Ладом здійснення - індивідуальні 

(здійсн:юються лише одцоособово, напрИЮІад, право на свободу пе

реконань, думок, на виховання своєї диrини) і колективні (можуть 

бути реа;rізовані лише спільними діями Групи носіїв права, наприк
лад, право на утворення громадських .об'єднань, проведення мітин: 

гів, демонстрацій). 
3. Основні теНденції розвитку прав люДJJни. До таКих 

тенденцій належать : 

усе ширше запровадження у суспільну евідоЩсть уявлення 

про те, що саме mодина є первинним, головним суб'єктом права, а 

також розуміння прав людини як соціально-історичного явища; 

поширення: принципу правової рівності на все більше коло 

шо дей; 

збільшення: "каталогу" прав mодей (як результат зростання 

їх щrrреб), якому, nроте, не завжди відповідають реальні можливос

ті задоволення деяких прав (тобто в ряді випадків права людини 

"достроково", виПереджувально фіксуюТься у законодавстві); 

зростання: кількості країн, ЯІ<і допускають надцержавний 

(міжнародций) контроль за станом дотримання прав людини. 

Внаслідок того, що після другої світової віfuш права цюди
ни поСтупово перестали бути лиmе внутрішньою справою держав, 
виникла і далі міцніє і поширюється ідея утворення нового міжна
родного правового порядку. Серед. найважливіших його характерис
тик (рис) слід відзначити такі : 

- уніВерсалізація: кшщепції прав людини, поширення: її на 
дедалі більшу кількість держав; 

- поширення: примату, "верховенства" норм міжнародного 

· права -щодо норм внутрішньодержавного законодавства з питань 

прав людини; 

- об'єктивна інформованість · світової громадськості про 
стан дотримання прав людини в різних країнах; 

утворення: і розгортання: дія:льносrі неурядових 

(громадсьКих та ін.) організацій по захисту прав людини, державна 
. \ . ·~ 

mдrримка-таких правозахисних оргашзацш; 

- піДвИщення. ефективності міжнародних контроJІьних ме-
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ханізмів щодо захисту nр!Ш mодини. 

Яскравим проявом наведених тендеІЩій сталадрута Всесві

тня конференція з прав mодшщ організована ООН у Відні в червні 

1993 р. (Перша така конфереІЩі.я вірбуласи під егідою цієї ж органі· 
зації у 1968 р. у Тегерані). У роботі конфереІЩії, що проходнла під 
девізом: "Права mодини: знати їх, вимагати їх, захищати їх", взяли 

участь делегації майже 140 держав, у то:му числі й України, на чолі 
з міністрами закордонних справ. Іншою глобальною тенденцією у 

функціонуванні розглядуваного соціального інСТИІуІУ є диверсифі

кація, пЛЮралізація конкретного змісту й обсягу прав mодини у різ

них країнах. 

Зазначені тенденції, гадаємо, пов:иmrі враховуватися При за
гальній оцінці стану законодавства ~сної У.країю( з пнтань прав 

mодини і громадянина. У цьому, ~абуть, полягаЄ один із шляхів за
безпечення наукової обrрунтован~ становлення сучасної цивілізо-
ваної, гуманної правової системи України. 

4. Проблеми обмежування здійснения прав людини. 
Універсалізація інстиrуту прав mодини проявляєrься у тому, що на 
сьогодні абсолютна більшість держав визнають існування: проблеми · 
здійснення і захисту природних, невід' ємних прав mодини і необ

хідність їх поступового і повного розв'язання:; погоджуються ''із за
кріпленими у Загальній декларації прав mодини мінімально необ· 

хідним переліком назв прав людини .як своєрідним пакетом взірців, 

на які має орієнrуватися державна політика (одним із свідчень цього 

є фіксація більшості з цих прав у констшуціях або інших дер~них 

законах устанОВЧОГО Характеру); ДОМОВИЛИСЬ про СТВОреННЯ недер
ЖавНЙХ (міжнародних) органів, які ними ж уповноважені стежити за 

станом прав mодини у відповідних державах, піддавати його своєму 

контролю й впливу, а також дати згоду на виконання рекомеІЩацій і 

рішень цих органів; дійшли консенсусу стосовно процедури розіля
ду ~(у тому числі конфлікrних), пов'язаних з порушенням 

прав людини. , 
Наукове осl\mслення друтої із зазначених тенденцій 

пов'язано з розв'язанням таких пшань: 
- сутність (nоняття) феномена прав mодини та можтmості 

її однозначного розуміння; 

, - ~лумаче:ння (уяснення, а іноді й роз'яснення) певних 

прав людини як неодмінна умова їх здійснення. Проблема мо~о

сті чи неможливості їх офіційної, легqцgї уніфікації на всесвіт-
ньому або навіть на регіональному рівні; у кр - .r: 
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- межі кожного права людини як його іманентна, неодмін

на характеристика (чинннки, що їх зумовлюють, суб ' єкти, процеду

ри і способи їх установлення, вимоги і криrерії правомірності, ЩД
став обмеження прав людини, конфлікти з приводу правообмежен

ня, їх причини, види, порядок розв'язання та ін.) . 

Висловимо деякі міркування щодо останнього пmання:. Бо

ротьба за права людини (яка може вважатися найзагальнішим зміс
том, сутністю історії людства) нині виражається у боротьбі саме 

за межі таІ<.Uх прав, насамперед за юридичне закріплення та юри
дичну інrерпретацію цих меж. Спробуємо класифікувати останні, 
що дозволить вшmиrи особливості, від яких безпосередньо залежиrь 

правореалізаційна діяльність. 'Використовуючи різноманітні криrе
рії, можна виділити такі різновиди меж прав людини: 

- залежно від онтологічної сутності явища, яке обмежує 

права людини, - природні (біологічні, фізіологічні, екологічні), 
економічні, nолітичні, духовно-ідеологічні, соціальні (у вузькому 
розумінні, наприклад, права і свободи інших людей); 

_: за характером зв'язку з волею суб ' єкта - абсолютно 
об' є:ктивні ' ( сІ<аЖімо, явища природн), відносно об ' є:ктивні 

(наприклад, законодавчі обмеження), суб ' єктнвно-об' єктивні 

(фізичні потреби людини)~ суб'єктивні; 
- залежно від сrуnеня соціальної обrрунтованості - ціл:

ком підставні, в основному підставні і безпідставні; 
- залежно від політико-юридичного ста1)'су прообмежую

чого суб' єкта - державні (міжнародні, всесвітні, регіональні, між

державні), внутрішньодержавні й недержавні, тьбто громадські (з 

аналогічними "підвидами"); · 
- за обсягом прав людини, стосовно яких установлено пев

ні межі, - загальні (що стосуються усіх прав), спёціальні. 
· (поширюються на певну груПу прав), виключні (розраховані тількИ 
на одне право); 

- залежно від ·юридичної значущості, .закріпленості у заКо
нодавстві або в інших юридичних джерелах- легальні (законні), 

позалеrальuі (юридично-нейтральні, "іррелеваиrні"), _ аиrилеrальні 

(протизаконні); 

- за видовою належністю державного органу, яким Здійс- · 
нено правообмеження, - законодавЧі, президеиrські, управлінські 
(адміністративні), судові; · 

- залежно від реrутrrивної природи юридичного акта, 

яким встановлено розглядувані межу, - загальні (норматив:ні) й ін-
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дивідуальні (:казуальні); 

-залежно від юридичної сиJrи (виду) нормативного акта, в 

якому визначено межі прав, ~ законні (зокрема, конституціЙні) і 
підзаконні (з їх наступним відповідним "поділом"); 

- за характером тривалості (чиииості) у часі- поСтійні, 

тимчасові (зокрема нащвичайні); 

-за колом люд~й, чнї права обмежено,- загальні, спеці

альні, виключні; 

- залежно від стадії правового регулЮвання, на якій відбу
лося правообмеження, - правотворчі, правозастосувальні, праворе

алізаційні; · 
- за мірою змістовної визначеності - повнісnо визначені . 

(формальні), відносно визначені (зокрема, оцінні); 

. - залежно від характеру логіко-rносеологічної операції, · 
якою опосередковувалося визначення меж, - тлумачні, конь.-ретиза

ційні, деталізаційні. 

5. Теоретичні проблеми імплементації міжнародних 

норм щодо прав людини у національне законодавство. Однією з 

найважливіших ділянок законодавства України є його інстшуrи, що 
безпосередньо стосуються основНих прав людшш. Визначальним 
соціально-змістовним орієнтиром реформування цих інстиrуrів є 

Міжнародна Хартія прав людини, фундас\іентом якої слугує, як ві

домо, ЗаГальна декларація прав л.юдини. Пріоритетність саме такої 
орієнтації Українська держава офіційно вшол.осила у серії nолітич

них документів та юридичних актів, починаючи з Декларації про 

державний суверенітет України. . 
Практична реалізація цього напрямку державної nолітики у 

сфері nрав л.юдини має своєю неодмінною передумовою науково об

грунтоване nроектування механіз:му та стадій їх юридичного забез

печення. Таке проектування (яке має бути здійснене спочатку на 

концеmуаіn.ному, тобто загальнотеоретичному, а nотім і на практи

чно-прикладному, "операційному", тобто юридично-галузевому рів~ 

. ні) слід розпочати, як видається, з визначення стад1и державно
юридичного забезпечення )л>ав людини: адже саме змістом 
(функціональним nризначенням) діяльності зумовл.юватим:уТься 

особливосТі інструментарію, за допомогою якоrо вона буде здійсню
ватися. Серед таких стадій, розглядуван:и.х у загальноконцептуаль

ному аспекті, можна вирізнити такі: 

А. Державне визнання прав людини (шляхом їх прого.tю- -
шення, закріплення у Конституції та інших законах, участі у nри-
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йюrrri та ратифікації відповідних міжнародних актів тощо). 

Б. Етапізація здійснення прав людини. Йдеться про необ
хідність видішrги серед них, по-перше ті, для здійснення яких у сус

пі.:Іьстві, у державі вже існують усі необхідні заrальносоЦіальні умо
ви й засоби (nередовсім економічні, матеріальні) або ж здійснення 

яких не вимаrає відчутних матеріа.і"ІЬНИХ витрат. До цієї груnи най

частіше належат.ь nрава особистісні (громадянські) і nолітичні. До 

другої груnи слід віднести права mодини, здійснення яких вимаrає . 
значних соціальних витрат, насамnеред матеріальних. Це, звичайно, 
права життєві (вітальні), ещ~номічні,' культурні, Якщо у розnоря

дженні суспільс:rва, держави існують засоби, необхідні для забезпе-
. чення реальності здійснення певного nрава, що належит.ь до другої 
групи, кожним громадянином, тоді воно може бути "обладнане" і 

юридичними гарантіями, а о1Же, може набути статусу повноцінного 

суб'єктивного юридичного права. У випадках, коли затальні засоби 

nоки що відсутні і мають постати, наrромадшися лише у nерспекти

ві, відповідне право людини може бути "названо", виголошено дер

жавою лише як намір, мета, праrнення, що спрямує державну діяль

ність на організацію, стимулювання nоступового формування відпо

віднИх умов. Будь-які спроби гарантувати юридичними засобами 
соціально. (матеріально) не забезnечене право виявлящrься марни

ми, є своєрідНими державно-юридичним липемірством, яке здатне 

продукувати юридичні ілюзії, правовий скептицизм, нігілізм, дис

кредитувати конституційне та інше законодавство. (До речі, про те, 

що права людини мусять забезпечуватися державою "nоступово", в 

"макс.f-!:Ма..•ІЬІЩХ межах наявних ресурсів" йдеться у ст. 2.1. Міжна
родного nакту про економічні, соціальні і культурні права). 

В. Інституціоналізація здійснення прав людuни. Йдеться 
про )'ТВорення або визначення тих державних органів, інщих держа

вних організацій, .посадових осіб, на які спеціально покладається 
сприяння здійсненню (забезnечення), охорона та ~хист прав люди

ни. Один напрямок тут - Це Рс>зширення юридичних та заrальносо
ці<ільних можливостей традиційних, уже існуючих державних стру

кrур (зокрема, судових, прокурорських, інсnеІ<ційно-контрольних), 

другий- введення (запровадження) нових інститутів: Президент як 

гарант прав Людини, Конституційний Суд, Уповноважений з прав 
людини та ін. 

Г. Інтерпретація та конкретизація юридичних актів щодо 

прав людцни. Необхідність вдатися до цих "операцій" об'єктивно 

зумовлюється залежністю розуміння заrальнолюдських "сТандартів" 
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(текстів, у яких названо основні права шодини), принаймні, від: 

а) рівня розвитку як шодства в цілому, так і його окремих осередків, 

частин; б) конкретно-історичних умов, за яких сфор:мувалися і діють · 
суб'єкти інтерпретації та реалізації прав шодини; ·в) специфічних 

групових інтересів тієї частини соціально . неоднорідного суспільства 

(а іншого нині і не існує), представником і виразником якої 

об'ЄІ<Тивно (свідомо чияесвідомо) виступає інтерпретатор відповід· 

ного міжнародного "стандарrу" абq закону держави. 
· Інтерпретація та конкретизація законодавстві з питань .nрав 
шодини необхідна, зокрема, задля уніфіЮщії його розуміння у дер
жавно-Юридичному регушованні, без якої немож.лиВо забезпечити 

рівність перед державним законом усіх, на кого він попшрюєгься. 

Надзвичайно важлиВого · значення набувають ці операції й у визна
~нні наперед меж (обмежуванні) прав шодив:И: такі межf залежать 
від можливостей, накопичеНих суспільством на даний момент його ' 

розвитку, · і біологічних "параметрів" Людини, і nрава інших 
суб' єктів суспільного жштя -як індивідуальних, так і колективнИх 

(оСтання обставина прямо застережена у ч. 2 ст. 29 Загальної декла
рації прав шодини). 

Д. Процедуризація здійснення прав людини. Після ФО.Рму
лювання у законі nрав шодиіm незрідка виникає необхідність відnо
віді на запитання: як їх реалізувати - якими діями, в якій послідо

вності, в якій формі, в якому порядку іа ін. Без Процесуального ·за
безnечення такі nрава ризикують залишитися нездійсненними, на
віть якщо дтrїх реалізації вже існують у суспільстві необхідні умо

ви й засоби. 

У випадках, коли право шодини може бути здійснено JІИІІІе 

власними діями упо:~~новажено:Го суб'єкта (скажімо, · право На спові
дУВания будь-якої релігії), необхідності в Юридичній прощідуризації 
не виникає. Коли ж еуб'єктивне юридичне nраво (а отже, й відпові

дне Право шодини) не може бути здійснено без певних дій інших 

суб' єктів (Н:априклад, право на пенсійне забезпечення), nроцедурИ
зація є конче потрібною. Юридичні "параметри" процедури зумов

люют~ся насамперед сферою nравового регушования, галузевою на

лежнісrю відповідного суб'єктивного · права і виражаються .в особ

ливоСтях методу впливу на поведінку уповноважених та зобов'я
заних осіб (способи встановлення юридичних прав та обов'язків; 
ступінь визначеності, конкретності, формалізованості останніх; дія
льнісні, матеріальні, часові та інші "фізичні" nоказники процедур

них дій; засоби забезпечення процедурних прав і обов' язків тощо). 
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Е. Встановлення і реалізація юридичних засобів охорони 

та захисту прав людини. Засоби охорони спрямовуються на запобі
гав:ня, зо:кре:щt, на перешкодження чи унеможливлення порушень 

таJ<ИХ прав. (Прикладом може бути встановлена з 1993 р. nоnередю1 

державна реєстрація У Міністерстві юстиції України усіх відомчих 
норматиt~иих актів, що стосуються прав rромадян, без якої ·вони 

вважаються нечинними) . Але ці засоби стають ефеЮ'ИВИИМИ лише 

тоді, кол.и воюt. nоєднуються з засобами захисту, тобто юридВЧИИМн 
інструме:нта:ми nоновле:ння, "реставраці.Г' порушених прав та при
тяrнення: до відnовідальності осіб, винних у цих nopymeНIOIX. Без 

такого "оснащення'' засобів охорони вони у багатьох випадІ<аХ не 
спрацьовують, не застосовуються, а отже, не досягають своєї мети. 

(Так, мабуть, саме через це у 1993 р. було оnубліковано понад 200 
відо.І.'.~ нормативних акт.ів або їх проектів, які взагалі не предст.а
влялись на державну реєстрацію, хоча й торкалися: прав громадян; 

до персоjіЗЛЬної відповідальноСті за це ніхто не прmягався). 
flезастосованість засобів охорони прав шодини - одна з 

основних пробJІем у справі юридичного гарантування: ост.аюrіх в Ук
раїні. Відсуrність у багатьох законах в:казівки: на санкції саме за не
виконаНІІЯ (ухІрlення від виконання) службових обов' язків по засто
суванню таких засобів (або невжmтя санкцій навіть тоді, коли вони 

передбачені в законі і виникли підстави для: їх застосування)- це 
гоJІовні !ІрИЧШІИ їх безрезультативності. Такі засоби перетворюють

ся на деІОІаратИВНО-проПагандиСТСЬІО акції, позбавлені гарантовано
ГО юрИД}{ЧНого ефеюу, а тому здатні дискредитувати закон. 

6. Національне законодавство - засіб конкретно

істориЧJJоі інтерпретаціі та реалізації прав людини. Конкретно
історичне походження т.их можливостей шодини, що становлять ії 
основні nрава, навіть на всесвітньому, тлобальному рівНі, визначає, 
безnеречно, неодНаковість їх коикрет.ного змісrу й обсягу в різниХ' 
умовах і в різні часи існування: людства. Уже тому уявлення про ре

ально здійснені права не можуть бути змістовно (а не номінально) 

унівеР<:адьнимJІ і незмінними. lmna ж причина різного вmлумачен
.ня: основних прав людини коріюrrься в тім, що Іх розуміння не може 

не залеясати й від своєрідних, специфічних іmересів різних етно

сів - народів, націй, класів і численних соціальних утворень. А такі 
інтереси є вже не загальнолюдські, всесвітні, а особливі, "часткові". 

Звідси зрозуміло, що для: закріrше:ння: і здійснення за доnо
могою вRутріП[НЬодержавного (національного) законодавства основ
них прав шоДJІНН набуває надзвичайного методолоrіЧного значення: 
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розв'язаюur nроблем їх розуміння (ос?.шслеНЮІ) відповідними орга

нами держави та іЮІІИМи суб'єктами даного сусnільства. А їх роз
в ' яза.ю& має досягатися з урахуванням сучасних положень загальної 
теорії розуміння (інтерnретації), тобто комnлексної галузі знань -
герменевтию:. Сnираю'Шсь на цю науку, можливо, зокрема, пояс

шовати (та й передбачати), чо:му законодавство nевної держави, яке 

фіксує конкретно-історИ'ше розуміння основюІХ nрав mодини, до

сить часто не збіrаєтJ>ся (nричому не стільки термінологічно, скільки 
у соціально-змістовному) із закріnленими у міжнароДЮІХ норматив

ЮІХ документах "стандартшш" таких nрав, а ще більшою мірою -
із законами іюпих держав з цих же питань . 

Наслідком такої герменевтика-юридичної с:mуації Стає те, 
що цінності, які декларуються у міжнародних документах, вважаю

ться загальноmодськими (зокрема, основні, невід'є.\Ші nрава люди

ни), є таки>\Ш, насампереД, за їх назвами, найменуваннями, термі
наьш; nроте nри їх реальному здійсненні, втіленні у жmтя вони на

повшоються цілком конкретни;м, здебільшого неоднозначним зміс

том, а отже, у дійсності функціонують не як загально-, а як окремо

( особисто mодські). Чого варті загальнолюдські назви nрав лю
дини, це насправді виЯвляється лише тоді, коли вони викорІІС- -
товуються для розв'язання реальних життєвих проблем реіtль
них осіб у конкретmtх історичних умоваL Хіба що найбільш ви

разно, рельєфно така сmуація nроявляється, КОJП[ у nроцесі держав

но·правового (юрндwшого) регуmоваиня неминуче постає nроблема 

меж (обмеження) прав людини. ПрактИ'Ше її розв'язання, як свід

чить nрактика, ніде і ніколи не було універсаль~, одноваріант

ІПІМ, "нерухомим" . 
І 

Саме законодавство з питань прав mодини осмисmоється 

(інтерпре-тується, вшлумаЧується) nричому як при його створенні, 

встановленні, так і nри застосуванні, реалізації - у такий спосіб, аби 
воно могло послужши реальним засобом, інструмелrом для досяг

нення соціально-змістовних цілей тих суб'ооів суспітного житrя 
(соціальних утворень, сnільнот, фQР:мувань, rpyn, їх індивідуальних 
'Ш колективних nредставників - як державних, так і недержавних), 

які є учасниками відносин, що реrуmоються цим законодавством. 

Викладене, nроте, не означає, що колізії у внутрішньодер

жавному 'Ш міждержавному (міжнародному) правовому реrуmоваи~ 

ні прав людИни (розбіжноСті в їх законодавчій регламелrації, а та
кож у тлумаченні, застосуванні та реалізації відповіДЮІХ законів) не 

піддаються практичному подоланню . Вони розв'язуються, зокрема 
23 



шляхом або визнання: і здійснеІШЯ владної юрисдикції павних орга- · 
нів, сnеціально уnовноважених давати обов'язкові для зацікавлених 

суб' єкrів роз' яснеНЮІ відповіДІШХ приписів внутрішньодерЖавного 

законодавства (скажімо, висновки констюуці:йних судів, інпшх ана

логічних органів державного констшуційного судочинства чи на-

. гляду), або ж настанов міжнародно-правових документів (приміром, 
рішення Євроnейського суду з прав шодіmи). . . · 

Вrім і акти-таких органів неминуче відбивають конкретно

історичну правосвідомість осіб, які входять до її складу (принаймні 

більшосrі членів цих органів, якщо шrгання: вирішуєrься шляхом 

голосування, а не на засаДах консенсусу) . Тому і в даному випа.цку 

висловлена ·:нцми інтерnретація основних прав, з якою погодились 

або якій змушені підпорядкувати свою діяльність відпов~ адреса

ти (суб'єкти), становитиме результат узгодження певних соціально· 

зумо:влених ідеологій членів цих органів. 

7. Чи можуть бути ко.тщсь здійевені усіма людьми всі їх
ві права? Ця прогностична · проблема, вочевидь, органічно 
Пов'язана з nоnередньою- з розширенням меж прав шодини у ко

. жній державі до такого рівня, який є максимально можливим на да
ному етапі розвитку людства. Але вона має й самостійний характер, 

· а її · розв'язання (або, інакше кажучи, відповідь на запропоноване 
вmце запитаНЮІ) зумовшоєrься хіба що не вирішальною мірою ро

зумінням сутнОСті прав шодини. 
Якщо виходити з такого витлумачення цього феномена, яке 

було вщшадено вmце, можна nобачити, що його фундаментом (або 

серцевиною) є потреби людини: саме ними - зрештою, і в першу 

чергу- визначається, які можливосrі (свободи) необхідні для ії іс

нуваІШЯ й розвитку. Тому констатація здійснення УС:іх прав mодини 
була б тотожна визнанню того, що · шодина задовільнил~ повністю 

всі свої потреби. 

Але чи можлива така сшуація за сучасних умов та й в ося

жІюм:у майбутньому? А тим більШе для всіх людей? Дозвошо собі 
відповісти на ці запитання 1аперечливо, хоча б тому, · що потреби 
шодини, принаймні нематеріальні, є принципово яенасич:увані, не
вичерпні, незуіmнні в своєму розіщтку. 1 вони завжди "обганяти
муть" вироблені, накопичені у суспільстві 'Засоби {мож.тmвості) для 
їх задоволення . Отже, завжди існ:уватиме· якась частка незадоволе

ШІХ шоДських потреб. А якщо це ·так, то ·навряд чи колись виникне 
підстава "діагносrувати" настання такої сшуації, за якої усі права 

усіх шодей вpemri-pemr уже здійснилися повністЮ ... Тому, скоріше 
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за все, в цілому інститут прав mодини (як соціальний фундамеш гу

манізму) завжди залишатиметься одним з найвищих моральних іде

алів. до втілення в жиrrя якого мають· поступово (але нездоланно) 
наближатися кожне суспільство, кожна держава, а зрештою - й усе 

людство. Усі вони повшпrі, начебто, змаrатися за я;кнайшвидше, як

найповніше наближення до нього. 

У цьому і вбачається довічно прОrресивиий характер сучас

ного міжнародного інС'І'И'ІУІУ nрав mодини, і на цьому має грунтува

тись оптимістична віра в його здійсненність, реалізоваииість. 

Список літератури: 1. Петриmин АВ. К воnросу об общетеоретиче
с}(ом поНЯІИи nрав человека! /Пробл. законності. - Вип. 32. - Харків і Нац. юрид. акад. 
України, 1997. 

О.В. Тарасов, канд. юрид. наук 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА 

ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ~АВ ЛЮДИНИ 

Майбутні покоління ще мають пізнати глибинну сутність 

Загальної декларації прав mоднии у філософському, соціально

політичном:у, духовно-моральному та інших асnектах розвш:ку циві

лізації. За час свого 50-річного існування ії норми nоmиршшся да

леко за межі резоmоції-рекомендації Генеральної Асамблеї ООН 
217 А (ІІІ) від 10 грудня 1948 р ., ставши універсальІШМи, загально

визнаними стандартами nmоралістичної демократії (1, с. 132). 
У ее частіше в міжнародно-Правових актах і національному 

законодавстві зустрічаються посилання на Загальну декларацію як 

найбільш авторитетний докумеш у rалузі прав mодини:, який nотре

бує чіткого з' ясування його юридичної пр.ироди .. При цьому слід 
розрізняти два асnекти проблеми - міжнародний і національний 

(внуірішньодержавний). ' · 
У доктрині міжнародного права справедливо відзначається, 

що всі резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо відносин ООН з 

державами або держав між собоіо не є юридично обов'язковими (8, 
с. 164). Загальна декларація прав J!Ю.ДИНИ: є ~исокоавторитетним до
:куменrоl\tрекомендаційного характеру;· жодна держава- член ООН 

не була nроти їі прийняrrя, лише 8 держав ~ Білоруська РСР, По
льща, ПАР, Саудівська Аравія, СРСР, Українська РСР, Чехословач

чина і Югославія -утрималися при голосуванні (7, с. 61 ), хоча, 
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на нашу думку, морально-nолітнчний вnлив ДеЮІарації на реrулю

вання: міжнародних відносин за своєю силою nеревищує іноді навіть 

деякі міжнародні договори. 

Одн'ЗR. і ~ридичне значення Декларації має набагато більшу 

ваrу, ніж nроста рекомендація державам-членам ООН. По-nерше, 

резолюції Генеральної Аса.~блеї ООН, особливо прийняті одностай

но, неЗрідка розглядаються як офіціЙне тлумачення відповідних по
ложень Ста1УJУ'ООН (8, с. 164). Зокрема, Статуr ООН безпосеред• 
ньо не вказує серед своїх принциnів .захист прав людmщ хоча в за
гальній формі підrверджує в преамбулі "віру в основні права люди

ин ... в рівноправність чоловіків і жінок ... ", а серед цілей ООН вба
чає необхідність заохочування та розвитку "nоваги до прав людини 
й основних с~д для всіх, ·без різниці раси, статі, мови і релігіГ 

(n. З ст. 1) та ін. Декларація вnерше дала офіційне тлумачення від
nовідних статей СтаJУІУ ООН, фактично вказала на існування ново
го принципу міжнародного права- ЗЗХИСІУ прав людин:н і розкрила 

йоrо- зміст. ТЗR.ИМ-чином, Декларація є важливим засобом для ви

значення існуваиня і зміСІУ норм міжнародного права. 

По-друге, увесь подальший розвиток міжнародного права у 

сфері ЗЗХИСІУ прав людини так чи інакше грушується на ідеях За
гальної деЮІарації прав людини 1948 р. достатньо вказати, що сама 
Декларація затверджувалася як до:кумент, на підставі якого пере

дбачалося розробІПИ і прийняти єдиний міжнародний договір про 
права людини. Згодом міждержавні протиріччя: призвели до того,· 

що замість одного м~ародного договору 'було прийнято два -
. МіжнароДІШЙ пакr про економічні, соціальні__ та :культурні права і 
Міжнародний nакт про громадянські та nолітичні права від 16 груд
ня 1966 р. (набрали чіnшості в і976 р.). Ще раніше (з 1953 р.) поча
ла діяrи Європейська конвенція з захиС1)' прав людини та основних 

свобод від 4 листоnада 1950 р. У цих та інших юрнднчно 
обов'язкових документах -відбиті норми Декларації, вони багато в 

чому прямо посилаються на неї. Отже, ДеЮІарація була і залишаєть

ся важливим еrапом у процесі ~Lіжнародиого нормоутвореиня. 

По-третє, сьогодні вже слід говорити про те, що міжнародна 

сnільнота держав у цілому визнала (явно або мовчазно) більшість 

норм цього важливого до:кумента з прав людини звичаєвими нор

мами загального міжнародного права. ·з одного боку, фактично всі 

вони стали юридично обов'язковими через Іх закріплення у міжна
родних договорах універсального, регіонального і двостороНнього 

рівц а також у ЗЗR.Онодавстві nереважної більшості держав. З іншо-
26 



ГО - навіТЬ ті держави, ЯІ<і Не Є nоки ЩО учасниками відnовідних 

договорів, не можуть ігнорувати загальновизнаний і загально

обов'язковИй nршщип захисту nрав людини, що · є і~шеративною 
нормою сучасного міжнародиого nрава. Зміст цього nрИНЦІШу і роз

кривається у Демарації та інших міжнародних документах. ·Дока-

. зом існування звичаєвиХ норм, які знайшли відбmтя у Загальній де-· 
кларадії nрав людиии, є .вся міжнародио-nравова nрактика держав, 

їх національне законодавство (у першу чергу конституційне) і пра-· 

возастосувальна діяльність. Таким чином, у сучасному. міжнародио

му nраві у сфері захисту nрав люДини nоряд з нормами доГQворів, 
що є обов'язковими тільки для їх учасників, одноЧасно діють і зви
чаєві норми. 

Юридична nрирода норм Декларації у внутрішньому nра

вопорядку залежить від тоГо, чи визнаються звичаєві норми міжна

родиого nрава частиною національного законодавства :країни. На
nриклад, ч. 1 ст. 10 Конституції Італії проголошує: . "Правоnорядок 

Італії узгоджується з заліл:ьновизнаними нормами міжнародного 
права" (3, с .. 245). У рішенні РиМського суду від 2 червня 1958 р. 
положешія цієї Загальної декларації визнані як такі, що підлягають 
застосуванню згідно зі ст. 10 Конституції ІтdЛії (6, с. 28). Відповідно 
до ч. 1 ст. 17 Констюуції Російської Федерації передбачається, що 
"визнаються і гарантуються nрава і свободи людини та іромадянина 
згідно з загаm;новизнаними принщш:ами і нормами міжнародного 

права ... " (4, с. 9): 
Крім того, Декларація може застосовуватись nри тлумачен

ні норм національного rірава. Так, Верховний федеральний суд ФРН 
в рішенні 1955 р . послався на одиН з :п:унКтів Декларації як додатко
вого обгрунтування свого рішення (5, с. 184). А ч. 2 ст. 10 Консти
rуці.ї Ісnанії стверджує, що основні nрава і свободи повинні тлума
чиrися згідно з Загальною декларацією nрав людини і ратифікова-~ 

ними міжнародними договорами (2, с. 278). 
Таким чином, нормИ Загальної декларації nрав люднии 

одержують усе більше визнання юридично обов'язкових не тільки 

як звичаєв1uорми міжнародиого права, але й як сnецифічне джере
ло національuого права окремих держав. · 

Список літератури: 1. БуромепСЮІй М.В. Поmrrически~ режимь1 го
сударств в международном nраве. -Харьков: Ксилон, 1997. - 244 с .. 2. Конетитуnни 
буржуазнЬІх rосударств/Сосr. В.В. Маклаков.- М.: Юрид. лит., 1982.- 408 с. З. Кон
ституции зарубежнЬІх rосударств/Сосr. В.В. Маклаков.- М.: БЕК, 1996. - .432 с. 4. Кон
<mпуция Российской Федерации . - М. : Юрид. лит., 1993.-64 с. 5. Лухашух И.И. Меж-
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дународное право в судах государств. - СПБ. : СКФ "Россия-Нева", 199З. - ЗОl с. 

6. МеждународньІе нормьІ о правах человека и применение их судами РФ.- М.: Права 

человека, 1996. - 432 с. 7. Права людияи: Підручник/Ред. кол. М. ))уроменський, 
В. Євінгов, Л. Заблоцька та ін. - К.: Право, 1997. - 225 с. 8. Яновский М.В. Генераль
ная Ассамблея ООН.- Кишинев: Шmиіща, 1971.-301 с . 

' В.С. Семенов, канд. юрид. наук,< 
О.Я. Траглюк 

ПРАВОВЕТАПОЛПИЧDЕЗНАЧЕННЯ 
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Суч.асні загальновизнані стандарти в галузі прав mодиюі: є 
дорогоцішшм надбанням усіх народів. ЇХ формування стало моЖJПІ
вим лише в результаті ~осrуnового, але неухильного утверджеНня 

демократичннх ідеалів, проголошення найвИщими ":ці.Іmостями сус

пільства законності, свободи, рівності, поваги до особистості. 

Людство, яке пройшло чере~ горнило двох світових воєн, 

через безліч кривавих локальних конфліктів, пережило жорстокі ди

кта'І)'ри, дійшло висновку, що не може бугн миру і злагоди на Землі, 

не може буги цивілізованого життя без поваги до '!!Юдини, ії прав і 

свобод. 

"Утвердження віри в основні права mодини" (З) стало од

ним із завдань ООН, Статут якої є фуНда:ментш.rзахисту прав mоди
ни у всьому світі. Під егідою ООН проходив процес універсаліЗації 
прав mодини в міжнародній практиці . І першим документом, ство-

. реним для реалізації .цієї мети, стала Загальна деклара.ці.я прав що

дини, прийнята у Парижі Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 
1948 р. Цей день ми нині відзначаємо як День прав людини. 

Загальна декларація містить шнрокий спектр прав і . свобод. 

Вона визнає і природний характер прав mодини. У першій же статті, 

автором якої був Рене KacceJt, проголошено, що "всі люди наро
джуються вільними і рівними·у своїй гідності та правах" . Деклара

ція, закріпmоє конкретний перелік цих прав, поділщочи їх на дві ве

ликі групи: громадянські і політичні - з одного боку, та соціальні, 

Рене Кассен (05 .. 1 0.1887 р.-20.02.1976 р.). Французький юрист і ДНІІJІомат. Під час 
Другрї світової ·війни працював на ключових цоСтах руху "Вільна Франція". З 1947 р. 
по грудень 1948 р. - голова Комісії ООН з прав людини; зробив супєвий особисmй 
внесок у nідготовку проекту Зага.цьної декларації прав людиин. У зв'язку з 20-річіш~f 
ювілеєм Декларації удостоєний Нобелівської премії миру. 
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економічні, культурні права- з іншого. Каталог rромадянських і 
nолітИЧІІИХ nрав містить nраво на життя, свободу і бе:шеRу Qсоби; 
заборону рабства і підневільного стану ... , заборону тортур, жорсто-
1\ИХ неmодськИх або таких, що принижують гідність nоводження і 
nокарання, nрезумnцію невинності, nраво на недоторканність 'ЖИТ

ла, тає~шюцо коресnонденції, заборону втручання в особисте і сі
мейне життя, свободу nересувапня та nоселення, свободу думки со

вісті і реліrії, свободу безnерешкодно дотримуват~ся своїх переко
нань, свободу мирних зборів та асоціацій, виборчі права, право бра

ти участь в уnравлінні своєю країною безпосередньо або через пред

ставпиЮ:в та ін. 

А каталог економічних, соціальних і культурних прав від
криває ст. 22, де проголошується побажання, що кожна mодипа як 
член суспільства має право на здійснення необхідних для підтри
мання і1 гідності і для вільного розвитку її особи прав· у економічній, 
соціальній і культурних галузях за доnомогою національних зусиль і 

міжпародного співробітнидтва та відповідно до структури і ресурсів 

кожної держави. Декларація наділяє особу правами на соЦіальне за

безпечення, на працю, на захист від безробіття; на сnраведливу і за
довільну винагороду, на створення профспілок, на відпочинок і до

звілля, правом на захист материнства і диТинства, nравом на освіту 

(причомУ початкова освіта повинна бути обов~язкова, професійна 
освіта·- загальнодоступна, а вища - однаково доступна для. всіх 

. вЩповідпо до здібностей кожного), nравом на вільну участь в куль
турному житті суспільства тощо. 

У Декларації визнається, що nрава, які в ній проголошені, 
не є абсолютними. Згідно з ч. ·2 ст. 29 держави. мають право при
ймати закони, які обмежують здійснення цИх прав, за умови належ

ного "визнання і поваги nрав і свобод інших та забезпечення спра
веДJШВих вимог моралі, суспільного порядку j загальпого добробуту 

в демократичному суспільстві". Однак надалі Декларація встанов- ~ 
лює обмеження для держави, де в ст. ЗО проголошує: "Ніщо у цій 
Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, 
:rpyni осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльніс-

. тю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладе-
них у цій Декларації" .. В іншому виnадку держава вважатИметься 
такою, Що порушує Декларацію . 

А щ<а правова природа Загальної декларації прав шодини? 
Декларація не є договором, тобто юридично обов'язковим докумен
том . Во:ца nрийнята у вигЛяді резошоції Генеральної Асамблеї ООН, 

29 . 



:.р;о не має сили закону. Мета її згідно з преам:булQЮ- забезпечити 

правильне розуміння прав mодини й основних свобод, nередбачених 

• у Статуті ООН, а також служити загальним стандартом:, завданням, 

до виконання якого повинні прагнути всі народи і держави. 

Деякі юристи на сьогодні заnеречують той факт, що Де.кла
рація є норматиnним актом, який створює правові обов' язки д.;ІЯ 
держав - членів ООН. Суперечки щодо правового характеру цього 

. документа стосуються більшою мірою не того фаюу, що йому бра
кує юридичної сили, а розбіжності фокусуються на пиrаннях: чи всі 

nроголошені в Декларації nрава є обов' язков~ і за яких обставин; 

чи входять норми Загальної де:кларації за межі тлумачення поло

жень Статуту ООН щодо прав mодини; чи є ці права звичаєвЩf 

міжнародним nрав9м? 

Чому ж nостала проблема набУтrя Загальною декларацією 

(акта рекомендаційного характеру) змісту нормативного документа? 

Причина досить nроста. Справа в тому, що процес розробки і nри

йняття Конвенцій з прав mодини затягнувся майже на два десяти

ліття. У цей період ще нагальнітою стала nотреба в офіційних 

стандартах, які б визначали обов'язки держав-членів ООН з прав 

mодини. І з цією метою Декларація nочала застосовуватися всі час

тіше. Щоразу, коли в урЯдів, у ООН або інших міжнародних органі

зацій виникало бажання звернути увагу на nрава mодини або необ

хідність засудити їх порушення, вони змушені були звертатися до 

Загальної декларації .. Таким чином:, nостуnово вона стала с:имволом 

того, що міжнародне співтовариство розуміє nід поняттям nрава 

"права mоднни" (1). 
Деякі ·юристи-міжнародники стверджують, що Декларація 

застосовується лише як офіційне тлумачення тієї частини Статуту 

ООН, яка стосується nрав mодини. Згідно з цією точкою зору, дер

жави-члени ООН погодилися з тим, що вонн зобов'язані відповідно 

до Статуту. ООН сприяти загальній повазі до прав, nроголошених у . 

цьому документі, та їх дотриманню. 

Інша то~ зору стосується того, що Декларація _(або nри

наймні деякі її nоложення) є nрикладом звичаєвого права. Таку nо
зицію, зокрема, визнає і Міжнародний Суд ООН, прИміром у рі
шенні в справі Нікарагуа проти США, який ухвалив, що 

·~погодження з текстом: декЛаративних резоmоцій, що формують nо
ложення звичаєвого міжнародиого nрава, може бути прийняте як 

визнання законності nравила, яке розглядається" (2). 
Більшість держав зараз вважають, що права mодини й ос-
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gов:ні свободи, записані в декларації, набули значення: заrальновиз

gаних норм міжнародного права. у формі звичаю. Значна частина 

:цих норм може бути віднесена до імперативних норм міжнародного 

права, які ми визначаємо як jus c~ens. Таке розуміІШЯ ДекларІщії 
особливо важливе у зв' язку з тим ;"\до деякі держави, такі, наприк
лад, як Китай, Куба, ІндонезіЯ, Саудівська Аравія: та інші, не є уЧас
НИІ<ЗМИ :ні Міжнародного пакту про громадянські і політичні nрава, 

:ні Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні пра~ 

ва. Отже, вони зобов' язані дотримуватися норм, закріплених у ~а

rаль:ній декларації. 

У літера'Іурі були зроблені спроби поєднати вшценазва:ні 

точки зору. АмериКанський юрист-міжнародник Сон (Sonn) nише: 
"декларація-на сьогодні вважається офіційним тлум~ченням Стату
ту ООН, яке пояснює у певних деталях значения такого положення, 

як "права людини й основні свободи", сприяти і дотримуватися яко· 

Го поrоднлися держави-члени ООН. Загальна декларація доnовнює · 
Статут ООН і є частиною конституційної структури світового спів· 

товариства. Декларація як офіційний перелік прав людини є основ· 
ним компонентом звичаєвс>го міжнародного права, яке є 

обов'язковим для всіх держав, а не лише членів ООН" (4). Така точ
ка зору є цілком: допустимою. При цьому протягом 50-m роІ<ів Де· 
ЮІарація доводить, що вона справді є універсальним документом: 

народи баrатьох держав знайшли в ній відбютя своїх сподівань; во

на послужила підrрунrям для баrатьох конституцій і націоffішьних 
законів; в~на є стандартом, на який спираються органи з прав лю

дини ООН під час дослідження: випадків порушення прав особи. 

Необхідно відміmпr, що розробка і втjле.ипя: в жютя самої 
Декларації виявили деякі характерні тенденції в політиці різних 
:країн, яІ<і нині визначають їх rі:ознції з питань nрав людини. Декла
рація з кожним роком справЛяє все бі@>ШИЙ вплив на становлення 

національного законодавства у галузі прав людини. 

Сьогодні майже всюди визнається формула, з якої вшrли

ває, що кожНа держава у міжнародно-правовому плані з.обов'язана 
щодо своїх rромадя:Іі гарантувати і дотримуватися основних с!н
дартів у галузі прав людини. ·"Найбільш вільною державоЮ можна 
назвати таку, де люди мають усі людсьЮ та суспільні права, я:кі 

тільки встановлено в світі", - писала Леся У:країнка1 
. 

ЦИ'І)'Ю за nідручником: "Права ЛІ<>дини" ст. 21. Права ЛІОДИІІИ в історії украінсь
кого народу. 
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Отже, без державн:о-юр:идичного гарантування прав і сво

бод mодини: безперешкодн:е, безконфліК'І'не їх використання: було б у 

більшості випадків справою досиrь складн:ою, а то і неможливою. 

Головну роль в юридичному з~nеченні nрав і свобод mодини в 

кожній країні відіграє Кои~я - Осн:овний Закон, адже саме 
тут фіксуються вихідн:і nоложення про права і обов ' язки mодиюr в 

сусnільСІ"Ві, про ії відн:осив:и з державою. Конституція України вті

лила найкращі здобутки загальноmодського юридичного досвіду 

конституційного гарантування прав і свобод mодини, яким присвя

чено майже третину статей і текст яких досить повно ~ідповідає 

міжнародн:им стандартам, а саме Загальній декларації і міжнарод

Ним Пактам 1966 р. Конституція проголошує, що "права і. свободн: 

mодн:ни та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави" (ст. 3). Однак nрактично nовне втілення їх у жиrтя nотре
бує тривалого часу, тому що визнання заrальноmодських ціниостей і 

досягнення демократії в державі, де nонад 75 років nанував тоталі
тарвий режим, є досить складн:ою справою. 

Список літератури: 1. Humphrey. The Universa1 Declaration of Human 
Rights. Its Нistory, Impact and Juridical Character: Ramsharan ed., Human Rights: Thirty 
Yeas after the Universal Declaration, 1979. - р. 28-З7. 2. I.C.J Reports 1986, р. 14, §188. 
З . Устав ООН. Действующее международное право. - М.: Изд-во Моск. незавнсимото 

ин-та междунар. nрава, 1996. - С. 7, 8. З. United Nations Action in the Field of Human 
Rights: UN Doc. - Rev 1, 198З, р. 16, 17. · 

C.L rіироrова, канд. юрид; наук 

ЗАГ АJІЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОКУМЕНТ 
ПРО ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ 

(До 50-річчя прийняття) 

У rрудн:і 1998 р. минає nівстоліття від дн:я проголошення 
організацією Об'єднаних :f!ацій Загальної декларації nрав mоди

ни - першого в історії міжнародних відн:осин документа, який 

окреслив основні права і свобоДи mодини. 

Небачені злочини фашизму в роки Другої світової війни, 

яка забрала понад 50 мільйонів життів, · факти брутального nору
щення прав mоднии ВИКJІИІ((UІИ необхіднісrь міжнародного сnівробі

тництва у цій галузі. Концеnпія й інститут основних прав людини 
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піспя війни отримали загальне визнання. У п. З ст. 1 Статуту ООН 
бупо проголошено, шо одним із Jавдань Організації Об'єднаних На

цій є здійснення сnільної діяльності держав - ч:Іенів Організації, 

спрямованої на те, щоб права тодини дотримувалися і nаважалися 

всіма незалежно від раси, статі, мови та релігії. Народи об'єднаних 

націй висловили свою рішучість "знову утвердити віру в основні 

права тодини, в гідність і цінність тодської особи, в рівноправність 

чоловіків і жінок та в рівність nрав великих і малих націй" (7, с. 45). 
Статут підкреслив також, шо це завдання є важливим засобом 

об'єднання зусиль для підтримання міжнародного миру та безnеки. 

Фундамеmальні положення Ста1)'ТУ ООН були конкретизо

вані і розвинуті в Загальній декларації nрав mодини, основну робо1)' 

над nроектом якої виконав протягом 1946-1948 рр. один з допоміж
них органів ООН - Комісія З· nрав тоднни. До її складу того часу 

входила також Українська РСР. Таким чином, Україна, як член і 

один з фундаторів Організації Об' єднаних Націй, брала активну 

участь у розробці Загальної декларації nрав :nодини. 10 грудня' 

1948 р . Генеральна Асамблея ООН на третій сесії, що відбуJ1ася у 

Парижі, затвердила і nроголосила Загальну декларацію nрав .тподи

ни як завдання, до виконання якого nовинні прагнути всі народи і 

всі держави світу (Резолюція 217 А (ІІІ) від 10 грудня 1948 р.). Хоча 
Декларація не є обов'язковим юридичним докумеmо~, "але, як ві

домо, міжнародні стандарти спираються не лише на юридично 

обов'язкові норми, а враховують і норl\Ш морально-nолітичного ха
рактеру і загальновизнану міжнародну практику" (4, с. 114). 

Загальна декларація nрав тодини складається з nреамбули і 

ЗО-ти статей. У nреамбулі, зокрема, підкрестоється, що 

" ... визнання гідності, яка властива всім членам тодської сім ' ї, і рі
вних та невід'ємних nрав їх є основою свободи, сnраведливості та 

загального миру ... " і охороняти nрава тодини необхідно силою за

кону: · nідтверджується, шо народи Об'єднаних Націй вирішили 
сприяти соціальному nрогресові та поліпшенню умов життя тодей, 

зобов ' язалися сприяти у сnівробітництві з ООН загальній повазі і 

додержанню nрав та основних свобод тодини;· тут сформульовані 

найважливіші завдання міжнародного сnівтовариства через три ро

ки nісля закінчення Другої світової війни. коли людство ще дуже 

добре пам'ятала страхіття, що були з нею пов'язані. 

У статтях Декларації вnерше. в історії тодства і міжнарод

них відносин закріплені громадянські, політичні, економічні, соці

альні й культурні nрава людини. Ці nрава мають загальновизнаний 
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демократичний характер , оскільки в сукупності вони є фактично пе

вним балансом між різноманітними підходами і правовими концеп

ціями, які визначали позиції країн з різними соціально
екшюмічними та правовими системами під час розробки тексту цьо-
го документу. 

1 
З самого початку роботи над проектом цього документа ви

ЯВИ8ся протилежний підхід делегацій соціалістичних і капіталістич

них країн щодо розумі}П{Я сутності прав та свобод mодини і гарантій 

їх здійснення . Представники Заходу намагалися зафіксувати в Де

кларації лише буржуазно-демократичні права та свободи . На думІ<) 

делегацій соціалістичних країн, слід враховувати досягнення всіх 

краtн в галузі прав та свобод mодини, відбити широкий комплекс 
nолітичних, соціально-економічних і культурЮLх прав . При цьому 

делегації соціа.jJіСТИЧНИХ країн посилалися не тільки на своє законо

давство, але й на положення ст. 55 Статуту ООН, яка встановmова
ла, що ООН повинна сnрияти nідвищетоо життєвого рівня, повній 

заюrrості населення, а також економічному і соЦіальному прогресу. 

Ця позиція була прогресИвною і , незважаючи на заnеречення пред
стаsників захіДЮLх країн, була nідтримана більшістю членів . комісії 

з прав людини. В результаті в Декл:арації було закріплено НИЗІ<)' со

ціаJІьно-економічних прав. 
В умовах політико-дипломатичної боротьби обговорювали

ся 1'аКож проблеми, пов'язані з потяренням дії Декларації на насе

леІtІUІ · подопічних та несамоврядних територій і із скасуванням ко

лоІlіальної системи. Позиція СРСР з цих питань грунтувалася на 
прІінциnі самовизначення народів і націй, а також на положення -
Статуту ООН, в яких nрямо ВІ<азується на необхідність загальної по 
ваги і додержання прав людини (n. "с" ст. 55), поширення прин~ 
поsаги прав людини й основних свобод на всі подопічні тернторі 

(п. "с" ст. 76), справедливого ставлення до населення несамонряд 
ни:х територій і захисту народів цих територій від зловживан 

(п. "а" ст. 73). Точка зору Радянського Союзу перемогла. У Преам 
брtі Демарації було записано, шо їі положення мають визнаватися і 
здійснюватися ЯІ< серед народів держав - членів ООН, так і сере 
народів територій, які знаходяться під їх юрисдикцією (12, с. 87). 

Під час роботи над проектом Декл.арації радянська делега

ціЕІ запропонувала вюпочити статтю про право народів та націй н 
Са!\.fовизначення . Але незважаючи на те, що ця пропозиція повні 

віцповідала Статуту ООН, захисникам колоніалізму вдалося добити 
ся il відхилення . Не ввійшли до тексту цього документа і деякі інші 
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nроnозиції делегації СРСР. серед яких і заслуrовуюча особливої 

уваги - про покладення на всі держави обов ' язку боротися з фаши~ 

~l\101\t. Але. не беручи до уваги те, що історичний досвід nідrверджу~ 
вав своєчасність і обгрунтованість радянських пропозицій щодо за- · 
бороuи фашистської nропаганди, представн»ки деяких країн Заходу 
вuстушпш протu них під приводом непрЮІ)'стимості "обмеження" 
л:юдських свобод (12. с . 88). 

НезважаюЧJІ на деяКі недоліки і прогалини в За~ній де
кларації. й завжди оціюоють як прогресивний правовий документ, 
який служить розвитку міжнародного співробітництва у сфері прав 
людини. відбивав вимоги народів у справі забезпечення основних 

nрав і свобод. 

В основу всіх прав mодини засновники Декдарації поклали 

nринцип рівноправності . Перші три етапі, по суті, nовторюють ті 
.rrіберально~демократичні принципи, що були проголошені ще на

nрикінці XVII у XVIII ст. в результаті буржуазних ревоmоцій . Зга

даймо такj, видатні національні джерела, як Англійський білль про 

nрава 1689 р., американські Декларацію про незалежність 1776 р . та 
Білль про права 1791 р . - 10 перших nоправок до Конституції 
США, французьку Декларацію прав лЮдини і громадянииа 1789 р . 

та nодібні дОІ\.1'менти інших держав . Хоча в цих докуменrах йдеться 
виюпочно про громадянські та по;rітичні права, вже фактом своєї 
nояви вони знаЧно вn:~инули на їх визнання іншими народами і ста~ 
ли прецеденrом для розвитку інституту прав та свобод в інших сфе
рах mодської діяльності . 

Повернімося до змісту Загальної декларації . Так, у ст . 1 за
писано ·'Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності 

та правах . Вони наділені розумом і совістю і пови»ні діяти у відно
шенні один до одного в дусі братерства". У ст. 2 розкривається 
принцип рівності , вказується, що кож»а тодина nовинна мати всі 

права і всі свободи без будь-якої дискримінації за ознакою раси, ко

льору шкіри. статі , мови, релігії, nолітичних або інших пере~онань, 

національного ЧJІ соціального nоходження. майнового, станового 

або іншого становища. Стаття 3 декл:арує право кожної mодини на 
житrя. свободу й особисту недоторканність , висловтоючи загальні 

ідеї свободи людини . На цьому nідгрунті nобудоваuа більша частина 
' статей Декларації (ст. 4-21). Наприклад, у ст . 4 забороняються рабс

тво та р~оторгівля в усіх їх видах: ст. 5 проголошує. що ніхто не 
повинен зазнавати тортур або жорстоких, нелюдських, або таких, 

що при.нижують його гідність поводження і nокарання; у ст. 7 де-
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кларована рівність усіх перед законо~ і право кожної людини без 

будь.-якої дискримінації на рівний захист законом; ст. 8 передбачає 
право на ефективне поновлення порушених прав людини, яке nо

винно провадитися компетентними національними судами, в тих 

виnадках, коли nорушуються пРава , надані їй конституцією або за
коном відповідної держави; ст. 9 забороняє безпідставний арешт, 
затримання або вигнання; ст. 1 О і І 1 встановлюють право кожного, 

хто обвинувачується у визначенні будь-якого злочину. на розгЛЯд 

його справи незалежним та безсторонніl\t судом і закріплюють пре

зумпцію невинності до винесення судового вироку у порядку. вста

новленому законом, а ст . 12 забороняє безпідставне втручання в· 

особисте і сімейне жиля людини, а також незаконне посягання на 

недоторканність її житла або на честь і репутацію, забезпечує тайну 

Гі кореспонденції. 

Сталі 13-18 присвячені всіляким особистим правам та сво
бодам, зокрема, праву на свободу думки, совісті , релігії_ пересуван

ня, на шукання притулку, rро:мадяиство, одруження і створення сім ' ї 
без будь-якої дискримінації, нарешті. праву володіти маjПюм як од

ноособово, так і разом з іншими. 

Статті 19·21 говорять про право кожного громадянина на 
свободу пережонань, вислову своєї думки, а такоЖ мирних зборів і 

асоціацій . У ст. 21 декларується, що кожна людина має право брати 

участь :в управлінні своєю країною як безnосередньо, так і за допо· 

1\-Югою вільно обраних представників . Указується, що основою вла

ди і її джерелом повинна бути воля народу. 

Соціально-економічні та .культурні права (пра~о на пращо, 

відпочинок, дозвілля, соціальне забезnечення. відповідний життєвий 

рівень, освіту, участь у _культурному житrі суспільства) закріnлені в 

ст . 22-27. 
Декларація охоплює питання nідтримання соціального та 

міжнародного поря.щ"У (ст. 28). Згідно зі ст. 2~ кожна людина має 
- обов'язки перед суспільством, у яколІ.у тільки й можливий вільний і 

nовний розвиток її особистості. При здійсненні своїх прав та свобод 

коЖflа людина повинна зазнавати тільки 'таких обмежень, які вста

новлені законом виключно з метою забезпечення , належиого ви

знання і поваги прав та свобод інших і Забезпечення справедливих 
вимог моралі, суспільного порядку та ;агального добробуту в демо
кратичному суспільстві. Стаття 30 проголошує, що ніщо у тій Де
кларації не може буги витлумачено, як надання будь-якій державі, 

групі осіб або окремим особам np~a займатися будь-якою діяльніс-
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тю або вчиняти дії. спрямовані на знищення прав і свобод, викладе- ' 
них у Декларації. 

За Загальну декларацію прав людини проrолосували 

~8 держав, 8 ·утрималися. Серед останніх був СРСР. Формально то
му. що низку його пропозицій, спрямованих на посилення змістовної 

частини цього важливого міжнародного документа було відхилено, в 

тому числі е1:аттю про право народів на самовизначення, з якою по

го.ІОшася більшість держав (7, с . 45). СРСР вважав, що текст ДеЮІа
рації не відбиває цілей, які ставилися світовою спільнотою в сфері 

прав людини, і не містить шляхів їх матеріальної і законодавчої ре

алізації. Цю помилкову прзицію бу:ю виправлено наприкінці 70-х 

років і Радянський Союз офіційно визнав Загальну деКіІарацію прав 

людини (7. с. 46). Що ж до прИ'-Іин й відхилення то, на нашу думку, 

ue була дипломатична спроба з боку Радянського Союзу не викону
вати положень документа, бо існуючий у ньому тоталітарний полі

ТИ'-ІНИЙ режим за своєю природою був ворожим і агресивним не 

тільки в реалізації прав шоднни, але і як до таких взагалі (11 , с. 14). 
Згодом на основі Загальної деЮІарації прав людини було 

прийнято понад 50 багатосторонніх договорів про права людини, а 

на сьогоднішній день прийнято біля 180 міжнародних доку~rентів 
універсального і регіонального характеру, які регламеюують права 
людини (7, с. 45; ll , с. 13). Серед цихдокументів у першу черrу с.:Іід 
назвати два пакти- Міжнародний пакт про громадянські та полі

тичні права, який уточнює і розвиває статті 3-21 Загальної декпара
ції, і Міжнародний пакт про економічні , соціальні та культурні пра
ва, якиЙ розвиває решту статей ДекТІарації (22-27), присвячених ін
шій катеrорії прав - економічним, соціальним, К)'ЛЬ'І)'РНИМ. Обид
ва пакти було прийнято в грудні 1966 р . ХХІ сесію Генеральної 

Асамблеї ООН. 

Згадані документи стали "єдиним неразривним цішш і ві

. домі в міждержавній теорії та практиці як Міжнародний бі.'Іль про 
· права JПОдини. Без перебільшення можна сказати, що ставлення 
держави до Білля визначає в цілому іІ позицію щодо міждержавного 

співробітництва в галузі забезпечення прав людини" (4, с. 114). 
На відміну від Загальної деІ<Ларації, пакти - це міжнарод

но-правні угоди, юридично обов 'язкові для держав-учасниць. Неви
конання їх положень розцінюється як порушення норм міжнародно

го nрава і тягне за собою міжнародно-правову відnовідальність . 

Україна. як один із засновників ООН, взяла на себе зо

бов ' язання діяти самостійно або разом з іншими державами д..'ІЯ до-
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·сягнення загальної поваги до прав тодини та їх реалізації (ст. 56 і 

п. "с" ст. 55 Статуту ООН) (З. с . 23). Одним з механізмів контролю 
за дотриманням положень Міжнародного nакту про громадянські і 

політичні права є Факультативні протоколи до нього. Україна при

єдналася до них у жовтні 1991 р . (4, с. 114). 
За час. що минув після прийняття Міжнародного білля. роз

роблено універсальну цілісну міжнародну сиdему захисту прав .'ПО

дини. Практично створено нову галузь - міжнародні права прав 

тодини (4, с. 115). У зв'язку з великими змінами у політичній карті 

світу майже потроїлося членство ООН, перед людством постали 
глобальні проблеми, які треба вирішувати. У багатьох країнах права 
проголошені , але не реалізовані. Тому актуальним: є питання, чи 

відnовідають основоположні принципи, розроблені півстоліття тому. 

умовам сьогодення? На це запитаНня відnовіла ІІ Всесвітня конфе

ренція з прав людини (Відень. 1993 р.). що була присвячена 45-й рі
чниці Загальної деІШарації прав людини. Вона підтвердн.:1а вірність 

й основоположним принципа~r. Серед них - принцип універсально

сті прав людини й один з найголовніших принциnів Загальної де
кларації - принцип неподільності і взаємозалежності двох катего

рій nрав - політичних і громадянських та економічних, соціальних 
· і культурних. Він, правда, був підтверджений ще раніше - І Всесві

тньою Тегеранською конференцією з правтодини (1968 р.). 

Україна брала активну участь у розробці та прийнятті бага

тьох міжнародних документів. Протягом десятиліть вона ратифіку

вала міжнародні конвенції з прав щоднни. Але ця її міжнародНа ді

яльність не мала і не могла мати практичних наслідків для широких 

верств населення України, бо в умовах тоталітарного режи~tу воно 

було позбавлено реальної можливості навіть познайомитися з цими 

документами. 

Точка відліку політики у сфері забезпечеиия прав тодини в 

Україні пов'язана з проголошенням їі суверенітету і незалежності. У 

Декларації про державний суверенітет України (від 16 лнпня 

1990 р.) стверджено переваr} загальноюодських цінностей над кла
совими, nріоритет загальновизнаних норм міжнародного права пе

ред нормами внутрішньодержавного права і тим самим підтвердже

но готовність держави дотримуватися Статуту ООН. У законі "Про 

дію міжнародних договорів на території України" (від 10 грудня 
1991 р . ) було зазначено, що уІШадені і ратифіковані Україною між

народні договори становлять невід'ємну частину н:аціонального за

конодавства держави і застосовуються у порядку, передбаченому 
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для норм національного законодавства. В основі цього Закону ле

жить, зокрема, і прагнення забезпечити непорушнісТь права та сво

бод людини і включитися у систему правових відносин між держа

вами на основі взаємної поваги до державного суверенітету і демок

ратичних засад міжнародного співробітництва (10, с. 16, 17). Наве
дені акти свідчать про те. що У країна братиме діяльну участь у ро

боті ООН, спрямованій на захист прав людини. В Україні тепер ко

жна фізична особа отримала можливість спиратися у захисті своїх 

прав і свобод на міжнародні стандарти, вироблені ООН. Однією з 

функціональних комісій ООН є Комісія з прав людини з Підкомісі

єю з попередження дискримінації та захисту 1\Іеншин, до складу якої 

обрано представника України професора В. Буткевича. Взагалі ж 

Україна неодноразово обиралася Ч.:Іеном цієї Комісії з урахуванням 

й активності у виробленні міжнародних угод та інших документів у 

сфері прав людини (3, с. 24). 
У листопаді 1995 р . Україна вступила до Ради Європи, що 

означає її входження у політико-правовий простір, створений у Єв

ропі. З юридичного боку наша країна стала учасницею регіональних 

конвенцій з прав людини. Слід зазначити, що Рада Європи розроби- · 
ла понад 140 конвенцій з прав людини (3 , с. 28). Тепер для України 
головне полягає в ТОМ:)' . щоб не просто приєднатися до цих докумен

тів, а й виконувати їх. Нова Констюуція України також закріпила 
міжнародні стандарти прав людини, щоб вкJnочити їх порушення у 

нашій державі. Так, ст. З проголошує людину, її життя та здоров'я, 

честь і гідність. недоторканність та безпеку найвищою соціальною 

цінністю . Держава бере на себе обов'язок забезпечення прав і сво

бод Людини. Реалізація цих концептуальних положень пов'язана з 

необхідністю відтворення в нашому законодавстві норм, спря.І\юва

них на захист прав та свобод людини. Ця важлива справа. потребує 

використання і національних. і міжнародних механізмів захисту цих 

nрав та свобод. суворого додержання положень Загальної деклара

ції. Цей важливий документ, як бачимо, і тепер відіграє важливу 
роль у розвитку міжнародного співробітництва щодо захисту nрав 
людини. Необхідність виконання всіх статей Загальної декларації 

підкресmши в 1975 р . в Заключному акті держави- учасниці Наради 

з питань безпеки і співробітництва в Європі і Всесвітня конференція 

у Відні 1993 р. Її принципи знайшли відбиття у внутрішньому зако
нодавстві (у тому числі в конституціях) багатьох держав свіl}'. 
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ОБМЕЖЕННЯ ВЛАДИ 

І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 

СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

Загроза правам і свободам тодини виникає не тільrси від 

інших тодей, а й від самої влади. Тож зовсім не випадКово у преам
булі Загальної декларації прав людини стверджуєrься про закон

ність опору rромадян незакощmм діями влади: " ... необхідно, щоб 

права тодини охоронялися силою заІ<ону з метою забезпеченнн то

го, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу 

до nовстання nроти тиранії і гноблення'' (~, с. 1.:\.). Право на опір ._ 

гнобленmо визнаєrься одним з основних nрав тодини. І в Паризькій 

хартії для нової Європи наголошуєrься, що права людини й основні 

свободи уроджені усім лю~t, вони невідчужувані і гарантуютьсЯ 
законом. І далі: "Їх захист і сприянняїм-першочерговий обов 'язок 
уряду. Їх повага - супєва rарашія проти надмірної влади, якою во
лодіє держава. Їх дотримання і повне здійснення - основа свободи. 
сnраведливості і спокою". У сі приписи міжнародного nрава наго

лошуЮть ка обслуговуючій ролі національних держав ЩОДО СВОЇХ 

громадян~ межею влади держави над тодиною rут є природне пра

во. Про це ж говорить і ст. 3 Конституції України : 'Людина, їі жит-
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тя і здоров~я. честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи тодини 

та їх гаранrії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Бона відповідає перед тодиною за свою діяльність. Утвердження і 
забезпечення nрав і свобод тодини є головним обов'язком держа

ви" . Однак у дійсності ст. 3 Констmуції далека від реального вті-
лення. 

На нашу .з;умКу, першочерговою причиною недотримання 
однієї засадних статей Основного Закону країни була і є з самого 

nочатку принциnово невірна сnрю.юваність ідеолоф державотво

рення в Україні. Уся відповідальність за nаплюження на практиці 

ст. 3 Конституції лягає на творців с)"Іасної ідеології українсмеого 
державного націоналізму. Це вони сформували в свідомості україн

ців уявлення про ціннісний абсо;nотизм держави, а"-Іе не іІотурбува

лися лро те, щоб поставити йому nерепони. Це вони обожюовали і 

славили державу, замовчували і не застерігали, що будь-якій держа

ві властива тенденція до всевладності, і що ії проявом завжди була і 

є загроза права.J\.1 і свободам ·громадян, яка походить не тільІ<И від 

інших людей, а й від С<L\ЮЇ влади. Ca~te вони нех1}твали тією обста

виною. що там, де постає питання npo ціннісний абсолютизм держа
ви, лю;щ втрачають імунітет до авторитаризму і тотюrітаризму; і то

ді вже практично неможливо nротиставити щось свавіллю і при

мхам державної влади. Вони замовчува.тш. що найбільш виразним 

nроявом свавілля державної влади була і залишається їі nродаж

ність (коруnція). 

Держава не є тим утворенням, яким її хотілося б бачити су

часним ідешюгам українського державотворення. Вона уособлює не 

лише благо. але неминуче і зло. Сфор:r.J)твавши благоДійне лице дер

жави, ці ідеологи на практиці зіткнулися з реальнісnо, яка вщент 

зруйнувала їх учення. Стало зрозумілим, що ці вчені не обізнані з 

євроnейською наукою npo державу. інакше б застереглися від по
вторень старих, уже пережитих · європейсьІ<Им державотворенням і 

шкідливих, на нашу думку. заблуджень, одним з яких є уявлення 

про ціннісний абсолютизм держави. До речі, його на Заході nодола

ли понад двісті років то~!)·. Якщо лише декларувати і славити дер

жаву, замовчуючи і не застерігаючи водночас, як це має місце в єв

рощйському вченні npo державу (і минулоl\rу, і сучасному). що 

будь-якій державі властива тенденція до всевладності, то мап.ю ри
зик збудувати не правову державу, а державу-Левіафана (за висло

вом Т. Гоббса). Держава-звір, держава-чудовисько, не знає обме-
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жень у своєму прагненні вщідарювати. Вона не є засобом для досяг

нення меТи, а сама є мета (індивід- ніщо, держава- все). За до
помогою пропаганди вона захоптоє в свої руки керівництво подія

ми, що мають місце в державі у сфері політики, економіки, культу

ри, судочинства, вирішує, що вважати добром, а що злом, що є ісіи

на а що заблудження, що є цінним, а що ні, а на місце свобоДІі ста

вить дисциплінУ і перетворює громадян у своїх функціонерів. Будь

яка самостійність громадянина . .шодо такої держави знищується. 
Сьогодні ознаку розвинугої політичної кулЬ1ури правильно вбача 
ють у нейтральності держави щодо світогляду, чого не бажає знап 

абсолютистська держава. 

З огляду на сказане правомірно запитати: чи відповідають 

європейському розумінюоті уявлення про державу, які затверджую

ться в сьогодніщньому українському суспільстві? Чи погоджені вони 

з приписами міжнародного права, які наголощують на обслуговую

чій ролі держави стосовно своїх громадян і необхідності обмеження 

повноважень влади? Уже наголошувалося на тому, що ст. 3 Консти
туції України приписує державі обслуговувати інтереси своїх грома

дян, однак сучасними фахівцями не опрацьовується ідеологія дер

жавотворення, суrністю якої була б обслуговуюча роль держави що

до суспільства і гро:\rадян. Скорі.ше, навпаки: наслідком їхньої ідео

логії ціннісного абсототизм:у Української держави є розростання 

сваволі, вседозволеності і безвідповідальності апарату В.lади. За 
всіма ознаками ідеологія ннні.шнього українського націоналізму по 

суті успадкувала теорію Радянської держави - бюрократичної і то

талітарної. Ніякого фундаментального переосмислення уявлень про 

державу, на жаль, не сталося. 

На відміну від поширеного у політологічній і правовій літе

ратурі Заходу визначення держави як передусім структури пануван

ня, вітчизняними фахівцями первинна сутнісна ознака держави вба 

чається в ін.шому1 . Будь-який підручник ди є визначення, що держа
ва - це організація політичної влади в суспільстві (ac.J політич 
органіЗація всього суспільства), яка забезпечує його цілісність і без

пеку, а також управління з~гальносуспільними справами. Не бажа-

Визначення держави як с1руктури панування відсутнє в сучасному національному 

вченні про державу, що засвідчує про очевидну розбіжність ідеології державотворення 

в Україні з європейським ученням про державу. Якщо ідеологія ціннісного абсоЛЮ'QІЗ· 
му Української держави обслуговує інтереси апарату влади. то опрацювання і застосу

вання цього європейського вчення постало б вагомою запорукою необхідного обме
Ження повноважень влади . 
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ючи заnеречувати всі позитивні моменти, яю lНСТИТ)'ТИ державної 

влади nривносять у житті суспільства, тобто заперечувати користі 

від слуrування інсти:rутів інтересам усього суспільства, ми все ж не 

повинні замовчувати їх негативні сторони й уникати обговорення 

того, ЧІІМ доводиться платити суспільству за утримання численного 

управJrінського апарату. Не слід уникати і висвітлення тонкощів, які 

~ідрізняють, скажімо, функції міліції, служби безпеюt чи професій
ної армії від функцій, власне, управлінців. Словом, на державно

nолітичні інститути й установи необхідно дивитися під кутом зору 

не тільки їх упорядковуючої та службової функцій, але також їх 

влад.ноrо і примусового характеру. Інакше спільноти, наділені пра

вом npиr.tycy, сnриймаються лише з боку їх переваг, а недоліки їх 

замовчуються. 

Держава як структура панування постійно відтворюється 
• ' ' ... ·~ І 

внаСЛІДОК СПІЛЬНИХ ДіЯНЬ людеи, ЩО ЗДlИСНЮЮТЬСЯ ЗаВДЯЮf предста-

БНИЦГВУ, і врешrі-решr упорядковує суспільні дії в тій чи іншій ra
:ryзi . Що таке панування? Панування - це розпорядження людськими 
вчинками; СJ..."])ізь, де гарацтується захист, виникає панування над 

тими, кого захищають. Щоб мати можливість захищати, необхідна 

сила. Будь-яке відношення панування є одночасно (хоча і не без ви

нятку) відношенням сили. Влада, на відміну від фізичного насильст

ва, t силою, яка вnливає на тіло, душу і розум людини, пронизує їх, 

, підкорює людину Закону власної воЛі і саме на цій підставі потребує 
своєї легітимації (виправдання, обrрунчвання). Якщо зважити, що 

вирішальною ::urя державної ~лади ознакою є примус, яЮfЙ, обме

жуючи свободу вчинків, пов· язаний ::urя тих, кого примушуЮть, зі 

збитком, а також те, що засобом, у ЯЮfЙ він здійснюється, є nраво, 
то виnравдання держави і права також, очевидно, неминуче . 

Вище наголошувалося, що визначення держави як структу

ри панування відС)тнє в сучасному національноІ\tу вченні, що, в 

свою чергу, призводить до стримування від постановки питання про 

легітимацію, невизнання й науковою проблемою і досить часто на
віть відвертого неприйняття цієї проблематики (коли це позитивізм 
Радикальний) , що позбавляє українсьЮІХ фахівців можливості кри

ТИІ<увати закони і державу. Всупереч такій позиції ми виступаємо за 

наукове опрацювання теорії :1егітимації Української держави і пра

ва . З огляду на це, вважаємо, слід погодитися з міркуваннями захід

НИХ правників про те, що фундаментальна легітимація держави і 

nрава потребує таких тематичних рівеней аналізу. По-перше: чи до

nустимий взагалі соціальний примус людиною і якщо так, то чому 
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(на даному рівні легітимації ця проблема охоплюється в цілому; тож 

ми маємо дати відповідь на запитання: чи є він взагалі легітимним)? 

По-друге, в залежності від висновків, отриманих на першому рівні 

легітимації, надалі доцільно з 'ясувати, чи має соціальний ус:трій, 

який передt?ачає право на державно-правовий примус, ~ереваrу над 

таким, де це право відсутнє; чи володіє він перевагою над інnnими 

формами примусу і чи стосується ця можлива перевага всіх і кожно
го, хто знаходиться у сфері його дії. По-третє, на які сфери людс:ько
го існування примус може поширюватися і які аспекти охоплювати? 

Легітимація держави і права в цьому випадку потребує обговорення 

меж повноважень дерЖави. Чи правомірно взагалі державі втруча
тися в такі сфери, як свобода індивіда, свобода господарського" со

ціаль'Ного і культурного "ринку"?· 

Якщо спершу показати, що наявність даного соціальJНоrо 

примусу є для зачеплених ним осіб більш корисним:, ніж його віідсу

тність, що державно-правова фс:Jрма в змозі надати їм вагомішоіі до

помоги, аніж фор~rа неполітична і що дана державно-політичиаt мо

дель· більше іншої служить забезпеченню блага громадян, тоді такі 

форми примусу можна без будь-якого сумніву вважати легітимними. 

Критеріє~1 виміру легітимності (або справедливості державно

правового примусу) постає принцип "користь для кожного" . TaJwf, де 
є не тільки колективна вигода, але і'"користь для кожного", потреба 
у подальшій легітимації відпадає (6, с. 38-41). 

Окреслені тематичні рівні виправдання державно-право>вого 

примусу, тобто влади, ще чекають свого осмислення теорією леrіти

мації української держави і права. Складність цього осмислення зу

мовлюється двома обставинами. З одного боку, очевидно, що соці

альний примус потребує легітимації, тому що він обмежує своtбоду 

індивідів і, будучи обмеженням, наносить зачепленим ним щкоди. З 

другого - свобода вчинків людини призводить до небезпеки каси

льства і неминучості конфліктів. Чому неминучості? Перекон.ливу 

відповідь на це запитання дає поширена сьогодні на За.ході конфлік

тна модель легітимації держави і права. Згідно з висновками цієї те

орії для справедливого вирішення конфліктів існування держави і 

·права є неминучим. Державно-правовий примус як засіб вирішення 

конфлікту є вигідним для всіх . Головним при цьому є те, що він має 

бути справедливим, обмеженим, бо там, де він втручаєтьсЯ у сферу 

фундаментальних свобод чи прав людини, які утворюють підгрунтя 

правопорядку, громадяни мають моральне право подібну несправед

ливість усунути навіть шляхом примусу, вчиненого до несправедли-
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вої держави. Їх дії - природне nовноваження на примус, вони 
мають виправдання в .захисті від несправедливої, що чиниться. 

Як засвідчує досвід європейського правознавства, прагнен

ня обrруніувати й обмежити державу і позитивне Право якоюсь ви
щою засадою, а сам;е природним правом, своїм: витоком має снву 

давнину (софісти, Арістотель, стоїки, римські юристи) . Природне 

право як особлива форма надпозитивної критики держави і позити

вного права протягом століть панувало в західно-європейській дум

ці; і його призначення вбачилн в тому, щоб відкрити шлях саме до 

такої критики. У наш час на Заході роль такого "вищого критерію" 
звично відіграють допозитивні і надпозитивні правові принцкпи 

(право на свободу, власність, справедливість, безпеку, опір гноблен

ню тощо) . У них, як конкретизації і розгортанні інваріантного прин

ципу верховенства права, . вбачають смисл і критерії легітимації. 
Прющип верховенства легітимного закону, під цим кутом зору, 

означає можливість "корекrування" закону згідно з вимогами легі

тимності й, О1Же, засвідчує про існування джерел права (звичай, 
правова доктрина, судова практика) , конкурентних закону. Різність 

та ієрархія джерел права, 111КИМ чином, постають необхідною мето

дологічною і концеnтуа.Jп.ною передумовою з' ясування проблеми 

легітимації й обмеження держави і права. Західні правники, иаслі
цуюч:и установлену традицію, і сьогодні вбачають у природному 

праві надпозитивну правову ідею, виходячи саме з якої позитивне 

право оцін'Юється як легітимне або як нелегітимне. При цьому 

постійно наголошується, що природне право тяжіє до тієї надпози

тивної державно-правової критики, яка принципово неnрИЙИJІТна 

для усіх різновидів юридичного позитивізму. 

На підставі викладених міркувань зрозумілим стає те ви

значення правової держави, Я!<е-.маЄ місце в європейському право
знавстві. Правова держава - це держава, в якій повноваження вла

ди обмежені природними правами; без такого обмеження державний 

устрій є не правовим, а тоталітарним. Природне право є мірою вла
ди. "Правова держава - це держава, в якій не видається таких за
конів, які суперечили б етичній ідеї права, в якій державний інтерес, 

що лишає осторонь легітимні, правові закони, не має ніякої ці:ююс

ті" (3, · с. 358). І далі: "Ідея державиого інтересу несумісна з ідеєю 
правової держави" (3 , с. 112). Саме в правовій державі владі вперше 
приrшса.но nевні межі, які вона певправі переступити: природні пра

ва громадян визнаються абсолютно недото:(ІкаНИИМИ для державної 

владИ. "Змістом і метою державної влади є здійснення природних, 
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тобто абсоmотних прав грш.tадян" (1, с. 53). 
У rеrелівсь:кі:й філософії права чи:тає:мо: "Слава Господу! У 

наших державах кодекси можливо . починати з дефініції mодини, не 
боячись наштовхнушел на прюJа та обов'Р..зки mодини, які заперечу

вали б поняттю Jоодини·.. . Розумні ті закони, державні устрої, яю 
відповідають природі mодини, понютю mодини, свободі" (2, с. 385). 
А що ж сучасні нащадки свого велюшrо земЛЯ1\а? У ст. 1 нині дію
чого Основного закону ФРН читаємо: "Людсьь.а гідність недотор

канна" (5, с. 114). "Право уособJІюс цінності суспільства",-- цілком 

у гегелівсЬкому дусі наголосив у своїй nромові Федеральний прези
дент Німеччшm: РQ.ман Герцог з нагоди вру}{ення йому Національ

ною юридичною академією України звання почесного доктора наук 

6 лютого 1998 р. І далі: "Нам, німцям, і українцям, треба й тепер 

шукати натхнення у суспільній веmі:Ю.й минувшині, сnовненій висо

кої культури та духовності . . . За європейським розумінням держави 
принцип правової держави взагалі належить до найважливіших вар

тостей, бо він означає захист громадянина від сваволі... Тому я: ви

соко ціную, що ст. 1 вашої Конституції проголошує в Україні прІш
ципи nравової держави. Тим самим ваша країна визнає європейську 

правову традицію : червоною ниткою nроходить. одна думка в усіх 

ветfКИх юридичних документах європейської і спорідненої з нею 

американсько! історії - nраво . .встановmоє межу владі й забезпечуЄ 
свободу. Цю голову ідею ми Знаходимо вже у Великій Хартії воль

ностей Англії 1215 р., так само і в Біллі npo права 1689 р., в амери
кансь:кій Декларації незалежності 1776 р. і разом з тим у конститу

ціях європейських демократичних держав наших днів. Обмеження: 

влади і забезпечення свободи є фундаментальни.\Ш nринципами су

часної державності. Водночас вони становлять етичне підгрунтя ко

жної держави; бо держава без них - негуманна і не має морального 

nрава на існування". Доцільно звернутися й до ст. 56 Основного за
кону ФРН, в якій Федеральний презндент присягає "присвятити свої 

CИillf добробуту німецького народу, сприяти його користі, оберігати 

його від) тисків, дотримуватися: і Захищати Основний закон і закони 
федерації, добросовісно виконувати свої обов' язки і втілювати спра

ведливість стосовно кожного. Хай допоможе мені в цьому Бог" (5, с. 
162). Легітимною (правовою) державою, вважають німець:кі прав
НИІ<И, є не будь~ яка держава, а illfille держава справедлива. 

Уже наголошувалося, що згідно з приписами міжнародного 

права, дотри.'dання і nовне здійснення прав mодини є основою сво

боди, справедливості і спокою. Звідси- неабияка вага тих консти-
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туційних наці'ональних норм , які nриписують судам захищати права 

та свободи тодини і rромадянина. Вщпоюдно до ст. 129 української 
Констюуції. яка прого:юшує основні" засади судочинства. ·'судді при 
здійсненні правосуддя незюежні і підкоряються mffile закону'' . Од

нак, якнм чнном погодити цю констюуційну статтю, яка прого.\ю

ruує принцип законності, зі ст. 8, згідно з якою "в Украіні визнаєть
ся і діє принцип верховенства nрава"? Зроз~tі;ю лише одне: ст. 8 
Констиrуці1 напнеана прибічником природно-nравової докrрини. 

який за взірець узяв європейський прющиn верховенства права, а 

ст. 129 писаЬ прибічник юридичного позитивізму. тієї доктрини, яку 
сповідували і радянські юристи. В останньому випадку nоза увагою 
. . . / . . 

впчизняного юриста-nозипmtста залишилися ус1 !'.нжнародно-

правові nриписи щодо здійснеНRЯ правосудця (Стандарти незалеЖ
ної юридичної професії міжнародної асоціаціІ юристів, Основні 

принципи неза.,'!ежності судових органів. ДеЮІарація основних 

принципів щодо жертв злочину і зловживання вдадою тощо). 

Нам можуть заперечити і сказати~ що, напрюоад. відповід
но до Основного закону Німеччини (ст. 97), або Констюуції Італії 
(ст. 101) теж проrолощено, що "судді підкоря.ються тільки закону". 

Однак, скажімо. ст. 97 Основного закону ФРН ие можна вилучати з 
загального тексту . а необхідно розглядати лише в єдності зі ст. l та 
ст. 20. Відповідно до ст. І " .. . основні права обо.11'язкові для законо
давчої, виконавчої влади і nравосуддя: як безпосерсдVьо діюче nра

во", а згідно зі ст. 20 ·' ... законодавство зв'язано конституційним 

· устроєм, виконавча влада і nравосуддя - законом і правом". Окрім 

того, відповідР.о до ст. 100 Основного закону ФРН '· ... судді не зо
бов ' язані застосовувати закон, який вони визнали неконституцій

ним". Або звернеl\юся до ст. 76 Конституцій Японії " ... Усі судці не
залежні і діють, ідучи ус;rі.д своєї совісті; вони зв' язані тільки даною 

Констюуцією і законами" (5, с. 280). 
Зважаючи на вИЮІадсне, доцілЬно поставити запитання -

чому в Констиrуції України відсутнє поняття ·'справедливість'"? Не

визнання справедливості юридичним поняттям і , відповідно. основ

ІЮю засадою судочинства. засвідчує про принципову розбіжність 

конституційного законодавства України з європейськими і міжнаро

дно-правовими приnисами. Чому б українському конституційному 

законодавцю чітко не nроголосити, що nрава і свободи людиЮІ як 

nринципи справедливості є нормами прямої дії і мають . вищу юри
дичну сюrу? Якщо людина визнається найвищою соціальною цінніс

тю. тобто цінністю вищою навіть за державу. то чому б у ст. 1 Конс-
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. ткrуції lie занотува11и, що mодська гідність недоторканна . що пова

. жати і захищатиїї-обов 'язок будь-якої державної влади. що .:~.ер

_JКавна влада nов' язана і обмежена правами mодини (як це має ~rіс-

це , приміром, у ст. 1 Основного закону ФРН) . Як nід цим кутом зору 

розуміти, що проголошені украінською Констюуцією права і свобо

ди людини в цілій низці статей тут же обмежуються головним чК
ном "з метою захисту націона.11ь:ної безnеки"? Поняття --національна 

безnека" не з'ясовано . Чи є це безnекою державn, чи безnекою гро

мадян; чи безпекою громадянського С)'{:пільства - незрозумі.1о. 

- Нез' ясованість nього nоняття відкриває шлях до зловживань і сва

вілля з боку посадових осіб державного апарату. Необхідно додати й 

те, шо такого кропіткого переліку обмежень прав і свобод людинq 

не знає жо):ща сучасна конституція Заходу . Скажімо, ст. 18 Основно
го законУ ФРН передбачено тільки один випадок позбавлення осно
вних прав людини: коли остання зловживає ними з метою боротьбц 

nроти основ свободного демократичного устрою, JIИllle на підставі 

рішення федерального конституційного суду. Відnовідно До ст. 20 
Основного закону ФРН усі німці мають право на опір будь-коh-tу, хто 

:вчинить спробу ліквідувати конституційний устрій, який Пов ' язує 
законодавство і за умов якого виконавча влада і правосудди 

пов'язані законом і правом. Лише такий КОІJСТИТ)'дійний устрій при

писує захищати Основний закон ФРН. А яхщо Цей устрій не є віль
ним і Демократичним? Якщо законодавство не пов 'язано констю)'
цією, а виконавча влада і правосуддя - законом і правом? На цей 

випадок Основний закон ФРН . промо:вчує . Але якщо вихищrrи з то
го, що ФРН визнає пріоритет норм міжнародного права перед внут

рішніми законами (згідно зі ст. 25 Основного закону ФРН "Загальні 
норми міжнародного права :-.rають перевагу перед законами і безпо

середньо породжують права і обов ' язки для жителів федеральної те

риторіі"' ) , а також з того, _ що Загальна декларація прав людини не 

виключає мож11ивості з боку громадян чинити законний опір неза

конним діям влади, то, зрозуміло, що громадяни ФРН мають nраво 

на опір тоталітарній і авторитарній державі . Ідеологія ж ціннісного 

абсолютизму Украінської держави позбавляє громадян nрава на та

кий опір . Маючи за t~<[ету ~.гхужити державі як такій, ідеологи сучас

ного уь.")>аїнського націоналіз~tу просто індиферентні до П якісних 

властивостей, хай навіть держава явно несnраведлива. 

З огляду на сказане лравомірно ствердЖувати, що сучасна 
ідеологія державотворення в Україні потребує фундаментального 

переосмислення. Держава уособлює не лише благо, але немину'іе й 
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зло. Якщо благодійність держави -. в ~абезпеченні цілісності і без. 
rrеки суспідьства, а також в управюню загальносусшльна\1:и спра· 

вами. то зло, яке уособлює держава виражається у в;іадному і при· 
м:усовому характері державно-політични.х ікститугів і установ. Су

qаскі ідеологи ціннісного абсототиз.му Української держави 

аривчають mодей сприймати державно-nолітичні інститути і уста
нови лише з боку їх nереваг блага і змовчувати їх недоліки зло. Од

нак питання про державу має продумуватися освідченими людьми 

не до середини, а до КЇІЩ.[. Чому мовчать з цього приводу українські 

філософи? Адже кому як не їм відомо про споконвічний трагічний 
конфлікт між особистістю і державою, кому як не їм захищати ду

ховну свободу громадян від домагань держави і опрацьовувати ар

гументи. спираючись на які держави можливо вказати межу у її пра

гненні до всевладності? Всупереч ідеологам ціниісиого абсоmотизму 
Української держави і водночас наслідуючи європейську традицію 
державотворення, ми стверджуємо, що легітимація й обмеження 

держави мають стати невід' ємними складовюtи сучасного націо

нального вчецня про державу . 
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\990. З . Краткая философская знциклопедJUІ. - М., ·1994. 4. Международная защита 
прав и свобод человека: Сб. до11:ументов. -~І. , \990. 5. Современньtе зарубежн.ьtе кон
ституции. -/\І ., 1996. 6. О. Хеффе. Полиrnка. Право. Справе.'lІІІ"fвость. Основоположе

ння криrnческой философии права и государства. - l\.1., 1994. 

О.Г. Кушніренко, канд. юрид. наук, 

T . .l\1. Слінько, канд. юрид. наук 

ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ 

ПРАВОВОЇДЕРЖАВИ І СТАНОВЛЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇUИ 

Права людини виступають нормативною формою взаємодії 
людей, координації їх вчинків і діяльності, запобіганшо протиріч, 

протиборств, конфліктів . За своєю суттю воЮІ нормативно форму

люють умови і засоби, життєдіяльності mодей, об ' єктивно необхідні 

ДЛЯ забезпечення нормального функціонування особи, суспільства і 

держави. А такі права, як право на житт~ свободу, особисту недо

торканність, свободу думки і слова, світогляду і віросповідання, на 

)'Часть у політичних процесах та інші, є необхідними у житті особи в 
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цивілізованому суспільстві. а тому мають бути визнані де]ржав~онІ• 

беззаnеречно. 

До змісту розглядуваних прав та до їх розподілу в 

тві потрібно підходити конкретно-історично. Сучасний 

прав mодини, зафі~сований у міжнародно-правових документах. 

результатом досить тривалого історичного становлення еталонів 

стандартів, які стали нормою життя в сучасному суспільстві. 

Сама ідея прав особистості зародилася ще в V-lV ст. до 
(Рим, Афіни). Ця обставина, а також виникнення прннцшіу 
дянства стали значною віхою на шляху наближення до свободи 
прогресу. Бирішальним же етапом у розвитку прав mодини були 

ржуазио-демократичні ревоmоції XVII- XVIII ст. , 
принцип формальної їх рівності, що став основою унІВерс;:un.ноІС'І 

прав. 

Історія СJ!ідчить, що кожному поколінню потрібно знову 

знову захищати ці права, що mодству ще не знайома ситуація, 

якій не потрібно домадати зусиль для підтримки та захисту 

прав і свобод. 

У сучасному світі проблема захисту . даних прав вийшла 

межі кожної окремої держави. А це викликало гостру потребу 

створенні універсальних міжнародно-правових стандартів, які б 

значили ту планку, нижче якої держава в реалізації прав і 

громадян не може опускатися. Це є яскравим свідченням того, 

права . JПОДИНИ перестали бути об ' єктом внутрішньої 
держави, а стали справою всього міжнародного 

"Чим ціліснішим стає світ, тим значішнм є вплив 

чинників на пРава і свободи" (2, с . 10, 11). 
Прийнятrя 10 грудня 1948 р . Генеральною Асамблеєю 

Загальної декларації прав mодини, а в 1966 р. інших 1\Шкн:ар<>дІіЮ 
правових докуме~Нв (3 , с. 9-19; 4, с. 1-16; 5, с. 19-21) внесло 
ливі зміни у правосуб'єктність особи, яка стала суб'єктом також 

міжнародного пра~а. 

Україна ратифіь:увала названі документи, що зобов'язує 

привести своє національне законодавство у відповідність до вимо• 

Загальної демарації прав JDQдини та інших l\Шкн.ар<щtю-:пр;шс•ви8 

актів. Уже сьогодні в нашій державі склалася правова ситуація, 

якій міжнародно-правові акти отримали пріоритет над нормами 

ціанального законодавства. Це має важливі наслідки: 

мають право після використання всіх національних засобів Hf.ІaD,JD,,-. 

го захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до певних ор-
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rанів міжнародних судових установ чи відповідних міжнародних 

орrаЮзац:ій, членом або уласникОІІІ яких є Україна (1). 
Загальна декларація прав mодини, а також і.юnі найважли

віші міжнародно-правові акти визначили той універсальний набір 

основних прав і свобод, який у єдності з конституційними правами 
nокликаний забезпечити нормальН}' життєдіяльність громадян. 

Стаття Констиrуції України проголошує Україну суверен

ною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою держа

вою. Зміст правової держави розкривається через ст. 3 КонституЦії: 
"Людина, її життя, здоров'я, честь і гідність , недоторканність і без

пека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю . Права 

і свободи mодини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держ.ави. Держава відповідає перед mодиною за свою ді

яльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод mодинн є голо

вним обов' яз ком держави". 

Констатуючи надзвичайну важливість цих констиrуційннх 

приписів, все ж таки треба визнати, що Україна сьогодні не є право

вою державою і , мабуть, не скоро нею стане. Життя свідчить також і 

про те, що mодина, як і її права та свободи тако~ не стали найви

щою соціальною цінністю. У зв'язку з тією складною сиrуацією, в 
якій зараз перебуває Україна, побудова правової держави і створен

ня умов, при яких права людини Щйсно б поважалися, є дУЖе важ

ливим завданням, яке швидко вирішити неможливо, а найголовніше 

те, що для цього потрібні зусилля всього суспільства. 

Конституційні норми. які стосуються побудови правової 

держави і які визначили людину найвищою соціальною цінністю, 

отримал:и своє закріплення в І розділі Констиrуції України, назва 

якого ("Загальні положення" ,) на нашу думку, є невдалою . За зміс
том норм, що містяться у цьому розділі , є всі підстави вважати його 

закріплюючим засади конституційного лад:у. Цей важливий інститут 

перебуває на етапі становлення, яке має свої протиріччя. А тому ва

жливо виявити причини тих труднощів, які, незважаючи на консти

туційне закріплення прав mодинн. не тільки не зменшилися, але, на/ 
І 

нащ погляд, за останні роки навіть поглибилися. Майже всі вони за-
гальновідомі, але висловлювалися в основному державними, полі

тичними чи громадськими діячами і некомплексно. Наукових дослі- . 

дЖень з цієї проблеми майже немає. Рамки даної статті не дають 

можливості їх детально проаналізувати., а тому є сенс зупинИтися 

JUuлe на так званих "больових точках". 

l. Головна трудність полягає в історичних традиціях Украї-
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ни. які були несумісні з демократією та свободою . Так, в україні іс

нува:ш Заnорізька Січ, але вона не · мала демократичних традицій і 
правових документів: подібних Декларації незалежності (США). 
Декларації прав .Ж>дини і rромадянина (Франція) , Великій хартії 

вольностей (Англія). Сучасна Україна знаходпrься на оуїнах коли

шнього не зовсім демократи'ПІого режиму. Представники влади, як і 

раніше, продовжують недооцінювати люДИну, її права та свободи. 
- Сьогодні nосадовці, які nорушують права і свободи rромадян, май

же не несуть ніякої відnовідальності за свої дії, що загальновідомо. 

2. Низький рівень загальної, nолітичної і nравової культури 

як rромадян. так і nосадових осіб . Для nравосвідомості .останніх, які 

nовинні забезпечувати виконання прав людини, ці права є "чужою" 

категорією. Самі громадяни також не звикли відстоювати свої пра

ва, використовуючи при цьому nравові форІ\оrи судового захисту та 

оскарження в адміністративному порядку. · Існуюча апатія, невіра, 
байдужість створюють умови ддя nовної незахищеності дЮдини та її 

nрав. Потрібно, використовуючи засоби масової інформації, розви

вати правовий всеобуч, nропагувати Констюуцію і законодавство 

України. 

3. Послабпення. державності. Воно проявляється в томv; що 
І$Се більше громадян України nідходять до розуміння держави як 

ворожої сили, яка протистоїть інтересам всього сусnільства й особи. 

зокрема. Слід реформувати всю державу, її структури. А держава 

свою силу повинна отримати в праві. Необхідно зміцнювати всі гіл

ки влади- вик,онавчу, судову, а особливо законодавчу, яка nокли

кана за доnомогою права створювати стабільні засади дійсно право

вої держави. Адже саме представницькі органи дозволяють здійс

нювати народний суверенітет. Протиборство і конфлікти законодав

чої і виконавчої гілок влади дезорганізують сусnільство, nідривають 

ідеї права, що не .створює умов .:хля забезnечення nрав і свобод дЮ

дини. 

4. Важливе значення дл.я формування: правової держави, а 
отже, і реалізації особою своїх прав і свобод є визнання вищої юри

дичної сили КонстИ'І)'ції та її безnосередньої дії. На жаль, ці норми 

ще не етапи реальним nринциnом нашого правового життя. В 

Україні останнім часом прийнято чимало nравових актів, які суnе

речать її Основному Закону. Права і свободи громадЯн nорушують

ся, але багато судів відмовляються приймати справи до розгляду, 

якщо йдеться про nраво, зафіксоване .в Констюуції і яке не конкре

тизоване в nоточному галузевому законодавстві. Ми вважаємо, що 
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визнання вищої юридичної сили Конституцй та -й прямої безпосере
дньої дії є важливою умовою побудови правової держави, пріорите
n · і цінності основних прав людини і громадянина . · 
- 5. На реалізацію громадянами свої прав і свобод, форму-
вання правової держави сильний вплив має досить сЮІадна економі

чна ситуація. Інфляція, незавершена приватизація, корупція держа

вного апарату та інші причини призвели до серйозних "nерекосів" у 

реформуванні суспільства, до масового порушеНЮІ прав тодини. 

Чисельні фонди й акціонерні товариства ошукують людей, має місце 

криза фермерського руху. Серйозні проблеми й у підприємств, які 

не витримують непомірних податків. Спостерігаєrься масовий від

хід громадян від політики, зневіра в соціальну справедливість, в ре

альні nерспективи розвитку суспільства. 
6. Актуальними прОдовжують залишатися і nитання про 

вдосконалення механізмів та процедур, які повинні захищати і . за

безПечувати права та свободи громадян. Настав час як вдосконато

вати констІfІ)'ційні, судові, адміністративні, інші nроцедури, так і 

створювати систем:у гарантій, яка б, вкточила в себе різноманітні 

засоби і форми здійснення цього завдання. Багато з гарантій nере

дбачено чинною Конституцією України, але, на жаль, деякі із них 

майже не спрацьовують. 

Звичайно, це тільки деякі причини. Вичерпний же nерелік 

їх дати неможтrnво . Важ!ІИВю.tи ж з нашої точки зору, є результат){ 

чисельних соціологічних оnиrувань, які останнім часом провадИлися 

в різних місцевостях України і стосувалися становища з правами 

людини в державі . Вони невтішні . Громадяни досиrь критично оці

юоють свій правовий стан. Особливо часто порушуються nрава пе

реселенців і біженців, військовослужбовців, представників націо

нальних меншин, дітей, жінок. Констюуція nроголошує nрава і сво

боди людини. але для їх реалізації потрібна ще значна кількість за

конодавчих акrів, а також певні ресурси та конкретні особи, які б 

відnовідали за цю важливу ділянку роботи. Ми вважаємо за нагаль

ну потребу на рівні ресnубліки nрийняти комплексну програму за

безпечення і захисту nрав тодини на визначений строк, наnриклад, 
на 5 років . Це був би перший програмний документ ресnублікансь

коrо рівня за всю новітню історію України і другий після КонстІfІ)'

ції, де говорилося б про захист прав та свобод громадян. Така nро
грама могла буrи затверджена Президентом України або парламен

том нашої держави. 

Слід підкреслити, що права і свободи людини та громадя-
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нина виникають з розвитком у державі демократії. породжені нею. 

можуть реально існувати і розвиватися тільки в демократичному су

спі.їЬстві . Ві.д,хі.д же від демократії завжди розпочинається саме з 
обмежень nрав людини. 

Список літератури: 1. Консти-туція Україні~. - К.: НОРМА, 1996. 
2. Мюллерсон Р.А Права человека : идеи, нормм, реальность. - М.: HQPMA, 1991. 
З. Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права. Пр<tва людини і професійні 
стандарти. - К.: Укр.-америк. бюро захисту прав людини,1996. 4. Міжнародний Пакт 
про економічні, соціальні та куль1)'РНі права. - К. : Укр. правнича фундація, 1995. 
5. Факультащвний Протокол до міжнародного ПЗJПУ про громадянські та nолітичні 
праваf/Права людини і професійні ста~дарти.- К.. Укр. -америк. бюро захис-ту прав лю-
дини, 1996. . . 

О.Р. Дашковська, канд. юрид. наук 

ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ ЯК ГАРАНТІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

,-
Принцип поділу влади є найважливішою гарантією демок

ратизму державного ладу, забезпечення прав та законнюс інтересів 

людини і rромадянина. Цей .принцип дозволяє ефективно виявляти і 

відображати інтереси як більшості, так і меншості різноманітних 

rpyn населення - національних, регіона:п.них. фахових, створюва

ти сприятливі умови для nрийняття компромісних державних рі

шень. 

Науковий аналіз і вирішення проблем nравильної організа

ції поділу влади здатні розв 'язати ШІЗІ-}" важливих nрактичних за

вдань. До них належать організація найбільш раціонального розпо

ділу праці в державнО1\f)' аnараті, недопущення узурпації влади од

НИІ\-t чи rрупою державних органів, їх взаємне стримування від 

спроб надмірної концентрації влади, раціональне розв 'язання конф

ліктів, що неминуче виникають· у суспільствіJ 

Історичні джерела вчення про поділ влади криються в за

nропонованому ще античними мислителями розподілі праці між рі

зноманітними гілками державного апара1)' . Платон, Арістотель, По

лібій та інші поклали в основу к;Іасифікації державнюс органів від

мінність МlЖ ними за їх функціональним призначенням 

(законодавство, виконавча функція, діяльність судів). У суспільному 

розподілі праці Платон ~бачав важливий засіб забезпечення добро-
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буту своєї ідеальної держави, існуючої заради самої себе. Перекона

ний у тому. що коЖний вільний член суспільства невіддільний від 
держави, до якої він належить. Платон визнавав суб'єктом свободи 

не окрему особистість, а все суспільство, всю державу в цілому. За

кон. на думку Платона, ставить за меуу не добробут будь-якої верст

ви населення, а благо всієї держави в цілому (9. с. 323). Таким чи
ном, вихідним постулатом Платона на думку В. С. Нерсесянця. є до-· 

сягнепня не індивідуальної свободи mодини, а створення умов то
тальної свободи - свободи держави ·в її сукупності. цілісно~, не

подільності (8, с. 184, 185). На відміну від антиіндивідуалістських 
поглядів Платона буржуазно-ліберальні ідеологи Нового часу кон

цепцію поділу в:~ади обгрунтовували виходячи з трактування держа

ви як неминучого зла, яке необхідно обмежити шляхом розподілу 

функцій і повноважень між державними органами з метою викорі

нення зловживання владою, ствердження законності і забезnечення 
/ 

природних прав та свобод людини. 

Вимога відокремлення різних гілок влади одержала розви

ток і соціальне звучання і в працях М. Падуанського, який вважав за 

необхідне в умовах абсоmотизму, що формувався. nосилення спеці

алізації органів у державному апараті і бачив у забезпеченні 

безумовного підкорення законам засіб запобігання суnеречностей не 

тільки між nануючими груnами. а й .між окремими верствами насе

лення (1). 
Соціальний асnект взаємодії державних органів отримав 

найбільш повне відображенНя у сфорr.Їульовано:му Дж Локком і 
особливо Ш.Л. Монтеск'є класичному варіанті теорії поділу влади, 

сnрямованому на мирне розв 'язання конфлікту між дворЯнством та 
буржуазією. Поділ впливу між буржуазією і дворянством у держав
ном:у апараті ці мислителі (незважаючи на відмінність у їх nідходах 

до даної проблеми) визнавали засобом здобутку соціальних комп

ромісів. вважаючи, шо керування окремими ·гілками державної вла

ДІt і відповідними видами державних органів повинно здійснювати-

, ся nредставниками різни.х станів. У сі гілки влади мають бути відо
кремленими одна від одної і взаємоурівноваженими. В юридичному 

аспекті відокремлення гілок влади не виключає їх взаємозалежиості, 

взаємовпливу і взаємостримування. Головну мету теорії поділу вла
ди (в цьо~rу ж полягає і йосповна ціннісТь) її фундатори вбачали в 
запобіганні свавілmо і насильству, забезпеЧенні свободи особистос

ті , недопущенні узурпації влади. всебічному розвитку• демократії в· 
рамках законності (5: 6). 
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Та ж мета запобіrаиня десnотизму і створеЮІЯ можливостей 

здобутІ()' соціальиих комnромісів (але в завуальованій формі логіч
них схем і наукових абстракцій) висувалася в працях німецьких ми

слителів І . Канта і Г. Гегеля (2; 3). 
У політИ'ПІій nрактиці США, а згодом і іІШІИХ держав. со

ціальний асщкт знайшов своє відбиття у вnливі nоділу влади па 
державний механізм через діядьність політичних партій, особливо в 

умовах так званого "nоділеного правління" (7, с. 327), коли в зако
нодавчій гілці влади більшість становлять nредсТавники однієї nap 
тії, а у виконавчій - іюuої. Криза американського різновиду реалі 

зації nринциnу nоділу влади через систему стримоІ< і nротиваг і д · 
залишається основою організації та фунІ<ціонуваНЮJ верховtюї де 
жавної влади США. Витримуючи дефС'рмаuії і викривлеЮІЯ у IIJIO-' 
цесі їі реалізації, інтегруючи в собі наслідки соціальних та держав
них конфлікrів, сучасна система стримок і противаг розвквається і 

nристосовується: до соціально-економічних і політичних умов, що 

nостійно змінюються, так само, Ю< і весь державний механізм США. 
Система · стримок і nротиваг, як концеnція: поділу мади в цілому, 

залишаючись засобо~t розnоділу nраці стосовно державного механі
зr.tу (7, с . 98-101), і сьогодні вm<ористовуєrься для вреrуJІЮванНJІ 

розбіжностей численних конкуруючих політичних угруповань. ста

білізації внутрішніх суспільннх в.заємозв 'язків nроведення єдино· 

державної nолітики . 

~'"соціа.;ІЬна цінність nоділу влади nолягає в тому, шо він nо
кликаний зanoбirrn моЖJ1ИВОсті зосередження nовноти влади в ру

ках будь-якої rіл:ки чи державного органу . To:-.t)· йоrо сnраведлив 
вважають важ'UІВою гарантією nолітнчної свободи особистості. 

Утвердження і забезпечення nрав і свобод rоодини є головним 

обов 'язком держави, які, в свою чергу, не є тотожнюш. Утверджен· 

ня nрав mодини та rромадя:юта - це їх визнання держамю шля

хом nроголошення і закріплення nрав людини в Конституції і зако 

нах держави, а забезnеч~ння - це створення державою надежних 

умов,для зах.иСl)' nрав та свобод людини і rрОІ\ІадЯнина ШJІЯХом nо

новлення nорушеного nравомірного стану і nритягнення порушникі 

до юридИ'ПІої відІІовідальносrі (10, с. 50, 51 ; 11. с . 8-10) . .:, 
Коистmуція УкраїЮІ 1996 р. визнала rоодину найвищою 

соціалLною цінн:істю не тільки дшІ держави, але й дІІЯ всього сусnі

льства ; усі інші саnіальні ціиності мають бутІі підпорядковані. 
субординовані цінності людини. Держава nовнина створити і гаран

тувати такі умови. які стануть бар ' єром всевладдю їі органів щодо 
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.mодини. має перешкоджати виникненюо таких ситуаиій, коли шо

дина може стати маріонеткою будь-ЯІ<о!· державної полjтикн, 

"гвинтиком" державного механізму; не існу~ такої цінності, заради 
ю<ОЇ можна було б пожертвувати інтересами людини. 

Принцип поділу в.:~ади є важливим засобом заnобігання і 

розв'язання конфліктів, що неминуче виникають у суспільстві з 

приводу компетеІЩії державних органів, співвідношення юридично!· 

сили правових актів, форм взаємодії органів влади, процедур, що 

заст~совуються при розв'язанні конфлікrів, тощо. . 
Пріоритетним шляхом подолання соціальних і державно

правових конфліктів мусить стати їх заnобігання ( 4, с. 25). Він пе
редбачає попередження їх джерел:- кризових явищ усієї системи 

суспільних стосунків, розширення гласності та інформованості дер

жавних органів, наукове прогно;3ування, тісну взаємодію гілок влади 

при підготовці правових ріпіень, превентивний вІЩИВ можливості 
застосуван.ня тією чи іншою гілкою ~ади наданих їй законом стря

мок і противаг. 

Інший шлях подолання вказаних конфліктів - їх цивілізо

ване розв'язання через застосування системи стримок і противаг, 

викорисТання nогоджувальних процедур і розгляд суnеречок у суді. 

Система стримок і противаг як засіб, який найчастіше застосовусrь

ся в конфлікrно небезпечних відносинах між законодавчою і вико

навчою гілками влади, доповюосrься ще системою неформальних 

контактів між ними. Найбільш дійовим способом їх вирішення є ви

користання погоджувальних процедур, створення nогоджува.і1ЬНИХ 

комісій, залучения посередників до переговорних процесів в особі 

громадських і політичних об ' єднань та партій. У разі виникнення 

найбільш гострих конфліктів, коли інші засоби недостатні, у ролі 

арбітра· можуть виступати органи правосуддя чи Констюуційний 

Суд. Саме таким шляхом повинно досягатися основне завдання по
ділу влади - забез~ечення непохитності nрав громадян. 
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Н.П. Осипова, д-р філос. на. 

ЗАКОННІСТЬ ЯК ЗАГ АЛЬНИЙ ПРИНЦИП 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) 

З поглибленням процесу побудови в Україні правової ~е 

жави все нових підходів набуває проблема законності. Одне із чі 

них місць серед них належить соціальним аспектам закониосгі. 

пізнання no~rnє у тому, аби зрозуміти, по-перше,-як функціону 
механізм проведения в життя цілей суб'єктів законності , що базує 
ться на засадах примусових засобів контроmо, і, по-друге, як зроби 

ти цей механізм ефективним. 

Погляд на законність із соціа..11ьної точки зору має зна 

тільки йor.ry притаманні методологічні переваги. Перш за все зав 

ки такому погляду можна уникнути одномірного підходу до проб.1е 

втілення законності, коли вона здається пробле~юю такого застосу 
вания законів. яке абстрагується від впливу на .суб' єктів права су 

пільного середовища. А це не дозволяє виявити неоднакові за свої 

фактичним станом зони дієвості конкретних законів та інших пр 

вових норм, що, в свою чергу, вимагає більш пластячного nідхо 

до них. Наприклад, соціологічні чинники такого типу мають · б) 

враховані при втіленні принципів законності, коли йдеться про 
лізацііо Закону про мову. Т~ ж саме можна сказати, наприклад, щ 
до реалізації вимог законності при nаюванні землі і наділенні нею 

натурі: адже в різних регіонах існують, приміром, різні соціа..ІJьн 

психологічні традиції ставлення до приватної власносrі на землю. 

й інші відмінності. При цьо:му слід наголосити на тому. що існую 
правова система при всіх їі негараздах дає можливість такого нео 

номіриого підходу. Другим: методологічни.І\{ здобутком соціологічн 

го підходу до проблеми законносгі може бути подолання фактичн 

механістичних підходів до неї, коли вона розглядається лише як ре 

алізація ви>\юг закону й абстрагується від особливостей різнорідно 

діяльності фізичних і юр1щични.х осіб, а значить, від об'єктнвни. 

передумов їх правової поведінки. Нарешті. соціологічний підхід до 
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заІ<онності може дати уяву про доцільність і сусnільну ефективність 
qанного закону. Лише соціологічний аналіз може виявпrи умови, 

необхідні для перетворення закону з явища законотворчої діяльнос

ті. тобто юридичного, в явище суто соціальне, яке реально вnливає 

на статус і умови жпrтя людей . 

Аналітичний nідхід до зазначених асnектів законності ви

ходить із того, що законність втілює в собі стосунки між людьми, 

які мають різні суспільні характеристики . Саме такий nідхід до цих 

стосунків дозволяє ВЮJВИТИ взаємозв'язок між особистісними й со

ціальними якостями їх учасників і реалізацією принципу законності 

з певниl\Ш соціальними наслідками. Далі, учасники nередбачених 

законом правових дій (наприклад судового nроцесу) виборюють не 

абстрактне втілення якихось правових нор~1, а реалізацію певних ін

тересів, що набуває свого прояВу через здійснення якоїсь правової 
норми. Проведення норм закону в такому разі буде мати об ' єктивні 

наслідки, що визначать долю цих іпrересів. З урахуванням цього 

аналіз соціальних асnектів законності дозволяє встановпrи реальні 

наслідки втілення в життя принципу законності, коли стикаються рі

зні за характеристиками інтереси. 

Діяльнісний підхід дозволяє сформулювати головні законо

мірно(Пі взаємозв 'язків між правовим і суто соціальним змістом 
явищ які тільки у своїй сукуnності складають повннй суспіЛьний 
зміст nоняття законності. 

Нарешті. слід виходити з того, що зазначений підхід до 

принципу законності реалізується на практиці через фахову діяль

ність представників різних юридичних професій. А з цього випли

ває, що такий підхід є головною передумовою вияву тих вимог до їх 

діяльності, які можна вважати певною складовою професіограм для 
кожного різновиду фахівців, тобто він може відігравати роль одного 

з інструментів при розробці професіоrрам nрокурора , слідчого, суд
ді, адвоката, юрисконсульта, дільничного інспектора тощо (3 , с . 200, 
201). 

Стосовно розгляду нашої проблеми в сучасних 1.\."}JИЗОвих 

УМовах спостерігаються дві тенденції . Одна з них може розглядати

ся як викривальна, друга - як конструктивна. Якщо брати сутність 

сnрави, то їх протиставлення є неправомірним і виникає під Ішли

вам або політизованих емоцій, або невизнання дійсної глибини про

блем . Фактично ці тенденції є двома сторонами єдиного процесу, в 
якому викривальній тенденції слід.надавати аналітичного характеру, 

відсіІ<аючи nопулістські ідеологізовані цілі. У будь-якому випадку 
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не слід відмовлятися від поєднання аналітичних висновків, інкоJ 

дуже гострих, і · конструктивного елемаН'І}', Що може забезпечити су 
то соціалЬне і правове в досягненні ідеалу законності . Керуючис 

цим, зробим:о спробу неупереджено nоглянути на найбільш болючі, 

особливо для України, соціальні аспекти законності. 

Соціальне і правове в законності взаємозв 'язані шлях о 

прямих і зворотніх зв'язків- і з цієї точки зору будь-яка право 

дія є дією однорізовою і соціальною . НаприКлад, адвокат, який пе
ретворює життєві вимоги клієнта в нормативно визначені позови і 

-вимагає; щоб клієнт реально сприймав те, що відбувається, діє 

знарядДя соціального контролю. З іншого боку, людина; яка вирі
шила реалізувати свої соціальні права і звернулася з позовом до су

ду, теж діє як знаряддя контролю, але уже контролю правового за 

станом дотримання громадянських прав. Із цього випливає, що за

конність цокликана не просто домагатися дотримання букви закону, 

але й забезпечувати досягнення в законний спосіб певних цілей, 

значущими для окремих осіб або якихось ланок суспільства . ToAfY 
вона об ' єктивно вимушена так або інакше слугувати реалізації соці

альних функцій, які здійснює суспільство або його члени, і рею-ува

ти на певні запити і тиски. Подібна реакція визначається С(_?uіальною 

структурою суспільства, nоділом його на страти з різними рівнями 

престижу . 

, Вплив стратифікації суспільства на реальне проведення в 
життя законності можна вважати соuіа..1ьною закономірнісnо здійс

нення законності. Цю закономірність можна сформулювати так, що 

в кожній точuі зіткнення правової системи з сусnільством правові 

процеси, спрямовані иа реалізацію законності, відбивають структуру 

суспільства у формі реального впливу йоrо оь.-ремих сtруК1)'РНИХ ла

нок (7, с . 224). Вплив стратифікації відбувається декількома шляха
ми. По-перше, стратифікація форм:ує 'так би :мовити "первинний ма

теріал" особисТостей, з якими має справу законність, а тим самим 
наповнює реальним соціальним змістом всю ії систему. По-друге. 

вона обумовлює в тій чи іншій формі тиск на nосадові особи, які 

приймають правові рішення. По-третє, організовані груnові 
( стратифіковані) інтереси мають величезний вплив на те, які спірні 
nитання передаються до правового вирішення і наскільки кваліфіко

вана і всебічно обгрунтована така передача, наскільки ефективна і 

впливова фОрма подання і вирішення. По-четверте, в межах фор
мального дотримання законцості здійснюється вnлив на якість юри

дичних рішень, завдяки чому деякі з вимог проводяться в життя 
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ефективніше і швидше інших. 
У зв'язку з усім цим виникає фундаментальне запитання: чи 

здатний nриНЦИІ1 законності бути nринциnом керівництва соціаль

}{J{МИ nроцесами і соціальними змінами в умовах соціально проти

леЖНИХ установок, що завжди існують у стратифікованому суспільс

тві. Відповідь на нього дала nрактика. але, на жаль, не нашої 

країни. 

Основою законності в будь-якій країні є констюуція або рі- · 
внозначні за своєю силою правові акти. 

Якщо взяти, наприклад, правові принципи Констmуції , 
США, започатковані в Декларації незалежності США (1776 р.), то в 
асиові їі лежить підхід до особистості з позицій природного права . 

Під останнім у даному випадку ми розуміємо доктрину, відповідно 

до якої існують вищі, постійно діючі і незалежні від держави норми 

і принципи, що втілюють у собі справедливість, об ' є .... 'ТИВНИЙ nор.а:
док тих цінностей, які є нормативною базою і крюеріями оцінки 

будь-якого права або nередбаченої ним дії. Такими nринципами в 

даному випадку є право кожної людини на жипя, свободу і 
"прагнення <'J.O щастя" (4, с . 7). У формулі природного права Дж. Ло
кка "життя, свобода, власність" автор Декларації США Томас Дже

фферсон замінив "власність" на "праrненНІІ до щастя" і в · своєму 

останньому в житті листі писав, що зробив це свідомо. (4, с . 7). Як
що поміркувати, виходить, що все, що суперечить прагненюо людн

ии до щастя, є неправовим, а значить, і незаконним . Законніст~, яка 

будується на праві з таким соціальним підгрунтям, переживе не од
ну історичну епоху . 

До сказаного слід додати: всі правові акти, що створювали 

епол"У в історії розвитку законності (приміром. Декларація прав лю

дини і rрОl\Іадянииа, проголошена Великою французькою революці
єю), завжди вистуnала з позицій природного права !ПОдинн, в ТО!\!)' 
числі і в соціальних питаннях . Найвищого рівня цей принциn досяг 
У Загальній декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асам
блеєю ООН 10 грудня 19-l8 р. У ній природними сфорl\і.ульовані не 
лише rроl\щдянські і вітальні (життє-охоронні) права, але й економі
чні та соЦіальні (1). На нашу думку, тільки та законність, яка беззас
тережно виходить . і~_цих прав, може дати nозитивну відповідь на за

nитdННЯ, чи може принцип законності керувати суспільними проце

сами при існуванні протилежнИ-х установок. Більш того, багато не

гараздів з соціальними асnектами законності в Україні пов 'язано з 

непослідовним втіленням прав. проголошених у Загальній деклара-
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ції. Важко не п9годитися з ти~, що "ринкова сисТема господарю
вання груюується на nринципі мінімуму державно-nравових гаран

тій у соціально-економічній захищеності особи" (12, с. 36). Це так, 
a..'le все ж бажано було б знати. в чому ж полягає цей мінім)тм. На 
жаль, у Конституції України не знайшли відбиття такі основополо

жні підходй: до цього мінімуму, як nроголошені Загальною деклара

цією права "на рівну оплату за рівну працю" (ст. 23, п. 2) і "на спра

ведливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існу

вання, її самої та її сім ' ї і яка, в разі необхідності, доповшоєrься ін

шими засобами соціального забезпечення" (ст. 23, п. 3). Не може 
бути сумніву, якби ці положення ввійшли до Конституції і стали од

нією з засад закониості в питаннях, що регулюють становище nра

цюючих, то і вІLхід з неприпустимого становища по заборгованості 

та затримці заробітної плати шукався б більш енергійно й ефектив

но . 

Зрозуміти законність з соціологічної точки зору можна ли

ше в тому виnадку, коли вона розглядається не в статиці, а в дина

міці, тобто як процес. А це означає· зрозуl\-tіти зміст і функціональне 

призначення правових норм, а також те, як вони тлумачаться і про

водяться в житrя, за допомогою яких механізмів _втілюються в соці

альну структуру сусnільства. 

З точки зору ()значених · проблем закониості недостатньо 

знати процесуальні норми здійснення правосуддя- чи то йдеться 

про суд присяжних, чи про суд з народними засідателя.'ш або про 

одноосібне винесення судових рішень суддею . Необхідно встанови
ти, хто, з яких соціащ.них nрошарків і з якими людськими та nрофе

сійними якостями буде вершити правосуддя і як це відіб'ється на 

реалізадії принципів законності та права, в то!'.!}" числі і на соціаль
них кр~еріях цих nонять, на впливі правової системи на стан сусnі

льних відносин . 

Будь-яке суспільство, здійснюючи діяльність на осиові 

принциnу законності , робить це. організовуючи й навколо таких со

ціальних інститутів, які забезnечують доладність сусnільного життя. 

До них належать інстmуги влади, власності, угод, інкорпорацій. 

шmобу, сім'ї тощо . АЛе вони в силу своєї соЦіаСІьної природи відчу
вають вплив стратифікаційних структур у залежності від таких їх 

вимірів, як влада і могутність. доход, nрестиж і статус nрофесій. 

освіта і знання, ранжування по родинних або етнічних групах. 

Усе це має далекосяжні суспільні наслідки. Т~ у США по 

мірі того, як все більшу роль набувала копценграція багатства і вла-
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ди, право перенесло піклування з контрото над середовищем на 

контроJІЬ над соціальною могутністю (7. с. 234) і почало визнавати 

таке піJОІУвання головною передумовою реалізації принципу закон

ності. У той же час у сучасноІ\1)' суспільстві спостері_гаєrься й інша 

тенденція - перехід від пірамідального до ромбовидного типу стра

тифікаn:ії за всіма й показниками, коли найбільшої питомої ваги на

бувають середні соціальні прошарки, що має вирішальне значення 

д.іІЯ форІ\І)'Вання передумов реа.іlізації законності. 

Практичний висновок в такій ситуації полягає в тоі\1)', щоб 

відновити взаємну адекватність правового і суто соціа.іlЬНОго в за

конності шляхом відnовідних, регульованих законом змін у функці

онуванні всіх гілок влади в суспільстві . Можливості вирішення , 
означеної ситуації за..-rежать від того, який під.хід до законності здій

снюється - концептуальний чи функціонально-правовий. Кожен з 

них, з точки зору соціології права, не може бути абсототизований, 

але все ж погляд, rno законність не є .1ише системою пов' язаних між 
собою концеnцій і норм, а виступає одночасно системою врахування 

. інтересів і впливу на них за допомогою законів, становить один з 

важливих методологічних підходів до аналізу нашої nроблеми. При 

такому взаємозв'язку між nравовим і суто соціальним у законності 

поняття закониості виходить із припущення, що nравові норми або 

концеnції мОЖ}'ТБ сnрямовувати юридичні рішення у наnрямі певно

го захисту громадян від центрів концентрації суспільної влади, за

хистити і стимутовати їх громадянську активність. 

- Передумовою саме такого аспеюу вnровадЖення законності 

в життя може бути лише nравовий контроль над усіма суб'єктами 

суспільства - державою, громадянами. а також їх організованими 

спільнотами з ~tетою забезпечення для всіх членів суспільства реа
лізацію їх природних nрав, у тому числі і nрав соціальних. При 

цьому інколи занадто акцеюують увагу на nротиріччях між ними. 

Але, з нашої точки зору, зростання суперечностей у думках, виснов
ках і nропонованих діях різних суб'єктів nравової системи є не 

ознакою розпаду правопорядку і законності, а скоріше індикатором 

необхідності узгодити рівень і конкретний зміст законності із змі
нами, що відбулися в суспільстві. 

В у;\ювах переходу до нового типу суспільного устрою, що 

відбувається в Україні, надзвичайно загострилася nроблема тиску на 
:всі ланки nравової системи, що забезпечують законність. Це, з одно
го боку, тиск угруповань, яківтітоють у сuбі значну силу через слу-
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жбові канали, а з другого - сnроби використання таких форм вnли 

ву, які наіfчастіше мають або форму nроnозицій якихось матеріал 

них благ, або nогроз лозбавити їх. Кримінальна форма такого тис 

і є корупцією. І корупція, і криміналітет взагалі виростають на ос 

нові nевНJ{Х nротиріч, головним з яких. є nротиріччя між незаціка 

леніС1Ю nокорятися закону і вимушеніС'ІЮ робнги це. 

Оскільки зазначене nротиріччя oxorunoє ціJІі соціальні пр 

шарки або стани населення, виникають своєріДні антиnоди закони 

сті, характерною рисою яких є наявність левних шаблонів порушен 

ня її. Поштовхом для виникнення таких шаблонів внетуnає соціаль 

но обумо~лена масова впевненість у nротиnравному характері яки 

хось настанов і в несумісності їх із здоровим глуздом, а також наяв 

ність лазівок у самому законі. Іншим джерелом внникненtfя: антиnо 

дів законності є неспівпадання положень закону з суспільним 

спрямуваннями і прагнениями конкретних особистостей, невдовод 

них своїм . статусом і не баЖаючих залишатися маргіналами або пе 
ретворнгися на них . Дуже показовим щодо цього може бути взятий 

житrя образ Майкла Карлеоне із всесвітньо відомого роману Марі 

П'Юзо "Хрещений батько" . Мафіозний спосіб життя свого бать 

Майкл пояснював тнм, що той не хотів жнги за законами, які нібнг 

вели його до неминучої nоразки (10, с. 252). 
Проблема обумовленості антиnодів законності стала осо 

ливо гострою і невідкладною в зв'язку з виникненням кримінальних 

структур, тіньової економіки, мафіозних об'єднань . Тіньова еконо· 

міка характеризується тим, що серед джерел первісного нагрома· 

дження й 1\Зліталу nровідними є І<ошти, отримані від кор~mованих 

державно-партійних кланів, що мали доступ до державнИх коштів і 
фондів, до розnорядження партійними грішми і майном, кошти без

посередньо кримінального nоходження, отримані від лідnільної ті

ньової діяльності, крадіжки тощо, нарешті, кошти, які були сформо· 

вані шахрайськими шляхами - банківськими махінаціями з креди

том і плаrіжними дорученнями, сnекуляцією nредметами !J'Манітар

ної доnомоги, нелегальним ексnортом жольорових металів, фіктив

ними операціями з нерухомістю та ін. (5 , с. 26-28). Незважаючи на 
значення; ЯІ<ого набула пробдема криміналізації суспільства, майже 

всі сучасні описи кримінальних структур залишають осторонь nи

тання про їх самовідтворення та соціальні особливості останнього. 

Адже саме цей процес породжує такі явища, як "тіньова" мораль. 

"тіньове право", і перетворює зазначені структури в самовідтворю

вані системи антиnодів законності . При цьому виникає литаиня про 
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законо\\fірності їх відтворення і прЬ зміни у сnіввідношенні цих ан
типодів з соціальнИ\\fИ силами, які забезпечують законніСть. Пер- . 
шою з цих закономірностей ~о.жна вважати те , що в процесі розши

рення криміналітету все більше Питомої ваги nочинає набувати ле
rал:ьна, "квазізаконна" діяльність. Це створює ілюзію подолання або 
принаймні зменшення впливу кримінальmrх структур і зміцнення 
законності. Насправді ж генетичний зв'язок легальної і нелегальної 
форм діяльності прИ підкоренні першої другііі залишається непору
ІІ1НИМ і лише приймає більш замасковану . і витопчену форму. до 

другої закономірності слід віднести урізноманічення форм кримі
нальної діяльності за рахунок переродження деяких владни.х струк

тур і перетворення їх у підсобників реалізації криміналітетом його 
цілей. Тим самим розширюцься соціальна база антиподів законнос~ 
ті , причому у такій фop:~vu, що це не Дає змоги безпосередньо втруrи
тися в цей процес на основі :шше правозастосовних методів. Для лі
квідації підгрунтя цього розширеного відтворення кримінальних 
структур необхідне економічне і політичне втручання. Тре:гя зако
номірність полягає в тому, що р~зширене відтворення криміналітету 
призводить зрештою до втручання його в державно-політичну . сфе
ру, а значить і в сферу права і до підвищення впливовості такого 
втручання. Ця закономірність особливо небезnечена, бо вона руйнує 
принцип законності у самих фундаментальних його ланках із сере
дини і веде до перетворення антиподів законності в еконо~ічну і .nо
літичну еліту з відповідною державною і політичною владою. 

Дію зазначених закономірностей слід розглядати не як аб
сототно невідворотний процес, а як об' єктивІіі тенденції, що існу

ють при певному розкладі суспільних сил. To:r.ry треба вести мову 
про їх нейтралізадll9 . Нішрямками пейтралізації цих закономірнос
тей і зміцнення со.ціаЛьних засад законності є перш за все розши-

. рення режиму реальної, а не "купленої" демоkратії, оновлення скла
ду офіційних струюур різних гілок влади відnовідно до нових суспі
льних і фахових вимог, нарешті, зміна соціального статусу, еконо-

, мічного становища правоохоронних органів, щоб вони мали ~могу 
виконувати своє призначення на такОІІІ}' професійному рівні, який 

став би неприступним для фактичного втручаRня кри..'-Ііналітету в \'х 

діяльність або для незаконного впливу на неї. Головним же дЩІр11м: ! 
ком виступає необхідність формування цінностей, якими повинна 
керуватися посадова особа, яка впроваджує законність . у ЖиттЯ. Не-·· 
обхідна переорієнтація від принЦипу "я служу державі тому, що за- . 
Робляю на цій ~лужбі" по принципу пріоритетності .служіння держа-
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ві і закону і розглядати винагороду як похідне від такого служіння 

(6, с. 114). Таким чином, вирішення проблеми ефективності механі
зму забезпечення законності - у поєднанні nравового і соціального 

асnектів удосконалешсl цього механізму, а не в "чисто" правозасто
совчих шляхах. 

За сучасних умов усе більшої гостроти ·набуває питання ре

гулятивного вПJІИву права на тодські відносини, що формуються 

поза межа..-,-ш офіційних ЗЮ\.Jl:адів і мають приватняй характ~р - це 

так би мовити проблема соціального підгрунтя у формуванні куль

тури законності . При цьому головне питання nолягає в тому, чи ор

ганізована офіційна структура законності так, щоб її вимоги вважа

лися правомірними, мали статус законності і могли використовува

тися при переговорах і укладенні узгоджень між сторонами, що ма

ють нерівний статус. 

Передумовами вирішення цієї проблеми, як і проблеми пра

вового забезпечення соціальної ефективності законів взагалі , є упо

рядкування системи нормативних актів України, правове уреІJ'ШО· 

вання nитань нормотворчості, радикальне підвищення якості і соці

альної ефективності нормативних актів. Їх могло б забезпечити 
прийняття закону "Про нормативні правові акти" (9), який поставив 
би творців нормативних актів у таке становище, коли їх діяльність 

була б · не тільки визначена щодо nрава з точки зору законності. але 

й набула б нових соціальних якостей. 

Окреслені соціалЬні аспекти законності , їх зміст і шляхи 
вирішення свідчать про те, що законність як суспільне явище у про

цесі свого втілення повинна t:nиратися не тільки на С)То правові , але 

й на соціальні закономірності їх реалізації. 

Список лim~pamypu: 1. Всеобщая декларация nрав челове
ка.//1\Іеждународное право в докуметах/Сост. Н.Т .. Блатов. - М .: Юрид. лит. , 19~2. -
С. 302-308. 2. Конституція України: - К.: Юрінком, 1996. З . Васf!льев В.П. Юридичес
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СШ:\І;Джефферсон Т. :\.втобиоrрафия. Заметки о штате ВиргинІІЯ. -Л. : Наука. 1990. -
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концетуальво-методологічного аналізуІІПраво України. - 1997. - N2 12. - С. 32-37. 
12. Селіванов В. Приватно-nравові засади концеnції державної nолітики захисту nрав і 
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В.€. Скомороха, суддя Конституційного Суду України, 
заслужений юрист України 

КОНСТИТУЦІЙВИЙ СУД УКРАЇНИ 
В СИСТЕМІ ОРГАВШ ДЕР~НОЇ ВЛАДИ 

Визначене Конституцією України здійснення державної 
влади в країні на засадах її nоділу на законодавчу, виконавчу і су

дову (ч. 1 ст. 6), а таJ<ож введення інстюуrу Конституційного Суду 
nоставили перед наукою і практикою пробле~rу про місце останньо
го в системі органів державної влади з ура~}'Ванням зазначеного по

ділу. 

Місце КонстІfІ)'ційного Суду щодо законодавчої влади ви

значаєrься перш за все його повноваженням вирішувати питання 

про відповідність Коuституції (конституційність) законів та інших 

правових актів Верховної Ради України і давати їм офіційне тлума

чення (3. ст . 150), тобто здЦісюовати конституційний контроль сто
совно цих актів . 

Попередній конституційний контроль щодо законів та ін

ІІІІLх nравових актів Верховної Ради У країни законодавством не пе- · 
редбачено, за винятІ<ом міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради для надання згоди на їх обов'язковість. 
КонституціЙJІИЙ Суд здійсmоє як абстрактний, так і конкре

тний контро!ІЬ за конституційністю nравових актів парламенту. Аб

страктний контроль nолягає в тому, що згідно зі ст. 150 Конституції 
за поданням Презмдента, не менш як сорока п'яти народних депута

тів, Кабінету Міністрів (стосовно конституційності міжнародних до
говорів), Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конститу

ційний Суд України зобов'язаний перевірити відповідність Консти
туції законів та інших правових ю,,.ів законодавчої влади поза конк
ретною сnравою. Конкрепtий контроль полягає у перевірці за nо

данням Верховного Суду України щодо конституційності закону, 

ЯКИй застосовано чи підлягає застосуванню у конкретній сnраві, або 

за nоданням Уповно8аженого Верховної Ради з прав mодини стосо

вно конкретного порушення nрав mодини і громадянина. 
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Обидва види контролю щодо Rонсrитуційності законів 

пред.І\1етом більшості справ; які розглянуто Конституційним 

Укріnни . Зокрема, у справі за конституЦійним nоданням na1f.Іv~щ11 
депутатів України щодо відnовідності Конституції Закону "Про 

бори народних депутатів Україн~" від 24 вересня 1997. р. І<n,иІ'1'·ит.. 

- ційний Суд своїм рішенням від 26 тотого 1998 р. визнав низку 
ложень цього закону не відпqвідаючими Конституції 

(1 ; 1998. ~ .N!! 2. - С. 37). Так, у сrфаві Устимеяка КГ. стосовно 
ва mодини і громадянина на інформацію Констиrудійний Суд 

шенням від ЗО жовтня 1 997 р. визнав неконституційним ПОJІШІ<ен.~t~ 

ч. 4 ст. 12 Закону "Про прокуратуру" стосовно можливості 
ження прийнятого прокурором рішення до суду лише у nеJ>едоа•ю 

них законом виnадках, оскільки винятки з конституційних 

встановлюються самою Конституцією, а не іншими но]:>м~lТІ!ІВНИМІ 
актаМи (1 ; 1997. - N!! 2. - С. 35). 

У зв ' язку з розглядом питання про взаємовідносини 

титуційного Суду України, з законодавчою владою слід .,,..~·nи ....... 
увагу на повноважність Конституційного Суцу розглядати і 

вати питання про конституційність чинних правових актів 

. Верховвої Ради України, яка діяла до 14 лютого 1992 р. 

КонституІrійного Суду від 23 червня 1997 р. у справі про акти 
нів Верховної Ради України визнано неконституційними по.JІОJКСІіІО 

підпункту 2 ст. 3 розд. IV Закону "Про Конституційний Суд 
ни" в1д 16 жовтня 1996 р. в частині віднесення до юрисдикції 
титуційного Суду пигань про відповідність Конституції .. ..,,..,v.,..,. 
актів органів Верховної Ради України, крім нормативних актів 

Президії, . прийняти,-х до набуття ЧИНJІості Конституцією У 

(1, с. 22). Приймаючи рішення. Кщrстиrуційний Суд виходив з 
бливого статусу Президії Верховної Ради України :в системі 

державної влади, завдяки &кому Президія здійснювала у ви:ша,чеlRЮСІІ 

Конституцією межах функцію вншого післл Верховної Ради 

органу державної влади: видавала укази, ЯЮL.\Ш вносила зміни і 

повнення до законів, тощо. Том:у такі правові акти слід 

як акти державного органу, виконуючого функції органу законодав· 

чої влади, правонаступником якого є Верховна Рада України, і 

тання про. їх конституційність можуть розгЛІІдаUІся і вирішуватися 

Конституційним Судом України. 

На прикладі взаємовідносин між Конституційним Судом і 
законодавчою владою можна відслідити механізм стримань і проти

ваг, який служить засобом реаліза_ч;ії засад поділу влади. За своїм 
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nоІmоваженням КонституційнИй Суд як орган конституційної юрис
;:{Jfкції в країні вирішенням питань про відповідність Конституції за

конів та інших правових актів Верховної Ради України може конт

ролювати законодавця. Проте для того, шоб цей контроль не вико

ристовував~я. ~ фор~а тиску, мо~_?сті Суду обмежено правилом 
"зв'язаної шщштиви , тобто, останюи може розглядати справи ли
ше у випадках звернення до нього уповноважених осіб. 

За чинним законодавством Конституційний Суд не вправі 

реагувати своїм рішенням, яка має правові наслідки, на прогалини, 
протиріччя чи неузгодженість у законодавстві або виступити із за

конодавчою ініціативою з питань свого відання, як це може зробити, 

наприклад, Конституційний Суд Російської Федерації (6, с. 34). 
Важливе значення для визначення місця Конституційного 

Суду в системі органів державно! влади має його прЮю тлумачити 
Конституцію та закони України . За теорією права офіційне тлума

чення здійснюється органом, який прийняв акт (автешичне тлума

чення), або органами, на які покладена обов'язковість тлумачти за

кони та інші нормативні акти (легальне тлумачення) (5, с. 215). 
Бідоповідно доп. 2 ч. 2 ст. 150 Конституції України т.луАш

чення Основіюrо Закону та інших законів України - виключна 

nрерогатива Конституційного Суду, і його тлумачення є 

обов'язковим для всіх органів державної влади, органів місцевого 

самоврядузаиня, посадових осіб та громадян. Суб'єкти · права на 

конституційне звернення (подання) щодо офіційного тлумачення 

Конституції- та законів України визначені у Законі "Про Конститу

ційний Суд України". Ними є : ПрезИдент, .tre менш .як сорок п'ять 
народних депутатів, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини, Верховний Суд та Кабінет Міністрів України, інші органи 

державної влади, Верховна Рада Автоноl\шої Республіки Крим, ор

гани місцевого самоврядування, громадяни України, іноземці, особи 

без громадянства та юрИдичні особи (4. ст. 41, 43). 
За Конституцією (Основним Законом) України 1978 р. 

з наступними змінами тлумачення Конституції і законів України 

належало до виключного відання Верховної Ради України (п. 19 
ч. 3 ст. 97). З прийняттюt Конституції України 1996 р. 

сnеціальне повноваження на офіційне тлумачення Конституції 
та законів України набуло прющипоно нового вирішення: воно 

було передано до повноважень Конституційного Суду, який згідно 
зі ст . 147 Конституції є ЄДиним органом конституційної юрис
дикції в країні. Ці зміни зумовлені переходом до nрющипово ново-
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го порядку -здійснення державної влади на засадах nоділу її на 

ноДавчу, виконавчу та судову КонстИJ)'ційне закріплення 

права за Конституційним Судом означає, що жоден інший 

державної влади в Україні не може давати офіційного 

обов'язкового до виконання тлумачення Консти1)'ції та 

України. Це повноваження Констиrуційного Суду має за меrу 

печсиня адекватного розуміння й однозначного і правильного 

сування Конституції та законів України і становить одну з 

ливіших ознак правової держави: права судового органу в 

лених законом формах слідкувати за відповідністю J.( nиf"1r""'"" 

держави чинного законодавства, а також rараНJУвання веJJХС>ве:нс11 

Констиrуції як Основного Закону держави на всій території 

ни. 

Наділяючи Конституційний Суд правом офіційного 

читн Конституцію та закони України, Конституція не пов'язує 

мачення з розглядом конкретних справ про конституційність 

чи інших правових аJ<Тів або міжнародних договорів. Проте 

"Про Конституційний Суд України" в г . 16, яка стосуєrься 
дження у справах, передбачених п. 4 ст. 13 Закону, КОJ:ПЧJІетІВУЮ'і 
наведені положення, визначив підстави для конституційного 

ня та звернення. Відповідно до ст. 93 Закону підставою для 
J)'ційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції та 

конів України є праІ<Тична необхідність у з'ясуванні 

роз'ясненні, офіційній інтерпретації nоложень Конституції та 

нів України. Тобто, у поданні повинно йтися про невизначеність 

розумінні положень КонстИJУції чи законів України і в зв' язку 

цим - праІ<ТИЧНій необхідності тлумачення, а не про за,.щІюrrенІН 

пізнавального інтересу суб' єІ<Та права на конституційне 

Так, Кабінет Міністрів України, вважаючи, що Верховна 

України, зобов 'язуючи його го1)'вати і вносити до парламеНJУ 

кти відповідних законодавчих актів, виходить за межі своїх 

важень, передбачених ст. 85 і 87 Констиrуції, звертався до 
rуційного Суду з клопотанням щодо офіційного тлумачення ст. 

85, 87, ч. 1 ст. 93 та ст. 113 Конституції. 
Згідно зі ст. 94 названого Закону підставою для t<n1"r:т"""'• 

ційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції та 

конів України є наявність неоднозначного Застосування по.ло:ІКеИЬІІ 
КонстиJУції або законів судами України, іншими органами деJ)ЖёlВ~І 

ної влади, якщо суб'єкт права на констИJУЦійне звернення nn•:иl'.•""'•• 
що це може призвести або призвело до nорушення його -констиrу-
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ційЮІХ nрав і свобод. Пра.І<Тично це означає звернення щодо nрямо-

го офіційного ТЛ)'1\-tачення лише при розгляді конкретної справи, що 

nевною мірою обмежує можливооті судового тлумачення. Розши
рення необхідності судового тлу:начення зумовлено, з одного боку, 

"жорсткістю" Конституції, ускладненою nроцедурою внесення до щ:ї 

змін чи nоnравок, з іншого - nоявою нових nонять, Ї<атеІ·оJіій, істо
тною модифікацією їх змісту в зв'язку з трансформацією nолітичної 

системи. 

ЗнаЧна кількість сnрав, що надходять до КонстИ'І)'ційного 
Суду містить nрохання дати пояснення певним nоложенням Конс

титуції чи законіа України . Так. гр. Барабаш О .Л. звертався до Суду 

щодо офіційного тлумачення ч. 5 ст. 94 та ст. 160 КонстиТуції, Київ
ська міська рада nрофесійни:х · спілок - стосовно офіційного 
роз'яснення терміна "законодавство" в ч. З ст. 21 Кодексу законів 
про nращо України. Крім того, Конституційний Суд вnраві офіційно 

тлумачити ~онституцію і nри вирішенні nитань щодо конспnуцій

ності законів та інших nравових актів, міжнародних договорів тощо. 
Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, 

юридичні особи, а також суб'єкти nрава на конституційне nодання, 

. вказані s ст. 41 Закону, можуть звернутися з nитанням npo офіційне 
тлуl\Іачення Конституції України у сnіввідношенні норм, nравового 

змісту використаних nитань тощо. Так. гр. Козлов С.Г . звернувся до 
Конституційного Суд,у з nрохання.м про офіційне тлумачення ст. 56 
Конституції щодо застосування її норм ДО незаконннх рішень, дій чи 
бездіяльності органів судової влади під час розгляду конкретних 
справ . В іншій сnраві гр. Барабаш О.Л . у зверненні стосовно офіцій

ного роз ' яснення ст . .П і 43 Закону "Про вибори народних депутатів 
України" порушив nитання: чи належать до числа виборців, які взя
ли участь у голосуванні, виборці, бюлетені яких визнано недійсни-
ми. 

Про місце Конституційного Суду України в системі держа

вних органів свідчать також його nовноваження щодо актів Прези

дента та Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим: він nеревіряє кощ;титуційність актів Президента, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, а також вирішує nитання npo конституційність їх nравових 
актів, що викликають спір стосовно повноважень конСТИ'І)'ційних · 
0Рrанів. При цьому варто наголосити на тому, що КонстИ'І)'ційний 
Суд контролює конституційність актів лише вищих ешелонів вла-
ди- Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів ' 
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УкраЇІОІ, а також Верховної Ради Автономної Республіки !\рим 

представницького органу Автономної Ресnубліки Крим. 

Правові акти міністерств, інших цеН'Іl'альних та юс:цеІІІІ 

органів виконавчої вдади не знаходяться в сфері його n.r1,.-.~.дnІЩІ 
Так, Конституційний Суд відмовив у відкритті конституційного 

вадження за зверненням rp. Романчука М. щодо тлумаченНя ст. 

Конституції, оскіІІЬки заявник фактично оскаржився на 

на його скарги Адміністрації Президента й осnорював судові 

ня про поділ майна. 

Цікавим є питання про nідвідомчість Конституційно~ 

ду ненормативних актів Президента і Кабінету Міністрів 
Слід зауважити, що Конституція, а також Закон "Про _.. .. ,~ .. -п.:І 
НИЙ Суд України" Не МіСТЯТЬ ПОСИJІЗНИЯ на те, ЩО l<nu""мrr~• .,; 

Суд nер~віряє консnпуційJrість лише нормативних актів . Проте ч. 
ст. 117 Основного Закону країни містить посилаІІНЯ на HOlDM:lтивm 
правові акrи Кабінету Міністрів України, які підлягають nP•~r-rn<>•·d! 

поряд з терміном "акrи Кабінету Міністрів" (частина друга _ 
статті) . 

1rідно з п. 1 розд. XV Конституції закони та інші 0"'"'"·~
вні аК'І'И, прийняті до набуття нею чинності, є чинними в частнні. 

не суnеречить Конституції . На підставі зазначенооо nункту 
туції Конституційний Суд у справі про акти органів 3аІюнюд:аВ"Іа 
влади поширив свою юрисдикцію з rnrraиня про вІдlПОВІд(ал:ьюС11• 

Конституції У країни лише на нормативні правові акrи. 
Виходячи з наведеного, є nідстави стверджувати. що 

титуційниіl Суд у своїй практиці обрав обмежувальний: підхід у 

танні щодо конституційносrі правових актів. Треба особливо 

лоспrи на тому, що він не вирішує питання відповідності актів 

зидента, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

Республіки Крим законам та іншим правовим актам Верховної 

України. До його nовноважеш належить вирішенНя питань про 
nовідкість зазначених актів Конституції України . Так. r<n:и,.., • ...,.., ,r 

ний Суд розглядав сnраву за конституційним nоданням 

npo відnовідність Конституції У кра} ни Закону Автономної Pec:m·tшt4 

ки Крим "Про об' єднання громадян' · від 22 квітня 1993 р. У nortaн·• 

ні , зокрема, йдеться про те, що норми згаданого Закону, якими 

даноМОжливість утворювати загальнокримські політичні партії з 
легалізацією шляхом реєстрацІї управлінням юстиції Ради 
Автономної Республіки Крим, суперечать n. 2 Ч. І ст . 92 
щодо визначення виключно законами України засад_утворення і 
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діяльності політичних партій, інших об ' єднань громадян, а також 

nоложенням Закону "Про об'єднання громадян" від 16 червня 

1992 р., яким встановлено, що політичні партії в Україні утворюю

ться і діють тільки з всеукраїнським стаrусом і підляrають 

• обов 'язковій реєстрації Міністерством юстиції України (ст. 9, 14). 
Водuочас у поданні Стверджується, що Конституцією України Авто

иомuій Республіці Кри.'\1: не надано повноважень у цій сфері. 

Світовий досвід показує, що далеко не всі держави, яЮ. за
nровадили конституційну юстицію як орган контролю, однозначно 

вирішують nитання: про місце суду в конституція," та системі держа

вної влади. Зокрема, згідно з КонстИ1)·цією Естонської Республіки 

вища судова інстанція держави - Державний суд, який розглядає 

судові рішення в касаційному порядку, є водночас судом конститу

ційного нагляду (2, с. 35). У Конституції Республіки Болгарія стаrу~ 
су й діяльності Конституційного Суду присвячена окрема глава. 

Проте здійснення судової влади шляхом конституційноrо контролю 

жодним словом не нагадується: у одноіменній главі Конституції : 

"Правосуддя здійснюється Верховним касаційним судом, Верхов

ним адміністративним судом, апеляційJІими, окружиюш, військо

вими та районними суДами. Відповідно до закону можуть створюва
тися і спеціалізовані суди" (2, с. 145). За Конституцією Російської 
Федерації Конституційний Суд включено до глави "Судова влада", 

він названий першим з трьох вищих судів Російської Федерації 
(2, с. 438, 439). 

Конституція України визначила правовий угатус Конститу

ційного Суду в окремо1'vtу розд. ХІІ як єдиного органу конституційної 
· юрисдикції в Україні. Проте в ст. 124 розд. VIII ·'Правосуддя" йде
ться про здійснення правосуддя виключно судами та про здійснення 

судочинства Констиrуційним Судом і судами· загальної юрисдикції. 

Тим самим підкреслюється особлива роль цього судового органу і 
його завдання: слідкувати в установлених законом формах і проце
дурах за відповідністю КоНСТИ1)'ціЇ законів та інших правових актів, 

гарантувати їі верховенство. Назва розділу "Правосуддя" не адеква

тна терміну "судова влада", вжито?.tу в ст. 6 Конституції України, 
оскільки правосуддя означає зміст судової влади. однн з ОСJ!ОВНИХ 
8идів й діяльності. Через судочинство як правову форму судової 
юрисдикції здійснюється конституційний контроль за законами, ін

І.Uими нормативними актами, захищаються й охороняються права 

!!}()дини й організацій, притягаються до відповідальності особи, які 

вчинили правопорушення тощо, тобто здійснюється судова влада. 
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Відповідно до ст. 124 Конституції судова влада в У 
здійснЮється впкточно судами . Делегування функцій судів, а 

привласнення цих функцій іншими органами чи. посадовими 

ми не допускається . Юрисдикція судів поширюється на всі пр;авсІ&іоj 
дносини, що виникають у державі . 

Таким чи.ном , Кшнституційщrй Суд є однією з ланок 
судової влади України, яrкий здійснює судочи.нство шляхом 

шення питань про відповідність законів та інших правових 
Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції та 
нів України. КонституціЙІНИЙ Суд - незалежний і організаційно 
докремлений від законодавчої і виконавчої влади державний 

Його предметна підсудність (комnетенція) визначена 
України та сnеціальним законом. 

Заснувания Конституційного Суду - необхідний етап 

шляху до формувания правової демократичної держави, нової 

во{ системи, проведення судової реформи в Україні . Створений 
ДНО з новою Конституцієrо України і практикою організації nnІ',:Jui• 
конституційної юрисдикціії більшості країн Євроnи як rn•>rri<>ттi.,,., .... _. 

ний, Конституційний Суд Украіни стоїть у межах своєї І(nІ"'п'е>т'''"'"' 
над судами загальної юрисдикції, які не мають права 
nитання конституційності правових актів, офіційного 
Конституції України тощо. Ця обставина також підтверджується 

обхіднісnо зуnинення провадження у справі в разі виникнення 

nроцесі загального судочинства спору про конституційність 

закону, яка застосовується судом, і невідкладністю розгляду 

nитання Конституційним Судом України (ст. 83 Закону ·'Про KOJffC-18 
титуційний Суд України"). Лише Конституційний Суд може ви:знаtтиJІ 
правовий акт неконституційним . 

Наступна особ!ІИ!Вість Конституційного Суду полягає в 
явності nередбаченого в КонСТИ1}rції повноваження дати 

щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки 

КонстИТ)rції України або законів України (п. 28 ст. 85): стосовно 
держання констИТ)rційної nроцедури розслідування і розгляду 

ви про імnічмент; про відповідність Конституції України чи:нн:юtІ 
міжна}Юдних договорів або тих міжнародних договорів, що Rн·nr ·wп • .

cя до Верховної Ради України для надання згоди 
обов'язковість (ст. 151), а також висновку про відповідність заJкшю-8 
nроекту вимогам~- 157 і 158 Конституції України (ст. 159). 

Істотною особЛJfВіСТЮ Конституційного Суду . є: наявність 

спеціального Закону "Про Конституційний Суд України" . який. ці.l-
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ком грунтуючись на nоложеннях Конституції, конкретизує і розви

ває їх стосовно статусу Суду ; встановлення процедури конституцій-

110го судочинства як окремого виду судочинства; црийнятrя Судом 

Регламенту, який визначає організацію його внутрішньої роботи. 

У системі судів загальної юрисдикції наведені питання ви

ріJJІУЮТЬСЯ, зокрема, Законом "Про судоустрій", процесуальними ко

дексами тощо. На відміну від судів загальної юрисдикції, система 

яких будується за принциnами територіальності та спеціалізації й ' 
очолюється Верховним Судом, Конституційний Суд- це єдиний 

орган конституційного контроmо . Конституційне судочинство має 

свої відмінності від цивільного, кримінаJІьного процесу. Особливіс

nо конституційного судочинства є точне визначення кола органів і 

осіб, які можуть звертатись до Суду. 

У межах своїх повноважень Конституційний Суд вирішує 

лише nитання права . Він не вправі вирішувати питання законності, 

встановmовати факТичні обставини справи, вирішувати з власної 
ініціативи актуальні питання, які виникають у суспільстві і країні 

(ст. 14 Закону "Про Конституційний Суд України"). 
Значну особливість конституційного судочинства становить 

порядок виконання рішень і висновків Конституційного Суду 
(юридична сила рішень та висновків; обов'язковість їх публікації в 

офіційноl'vІУ виданні і можливість визначення порядку та строків їх 

виконання: покладення обов ' язку на відповідні державні органи що

до забезпечення виконаннярішення тощо). 

Рішення та висновки Конституційного Суду є остаточними, 

не можуть бути оскаржені і є обов'язковими до виконання на тери

торії України посадовими особами, державними орrаню.t:и і судови

ми установаr.ш всіх рівнів . Це зафіксовано у ст. 150 Конституції та в 
конституційно!'vІУ судочинстві . Але механізм реального втілення на 

практиці рішень Конституційного Суду ще не відпрацьовані, зокре

ма. це сТосується цивільного, кримінального та ад.\tіністративного 
судочинства. 

Належить ще визначити дійові важелі взаємовідносин Кон

ституційного Суду з судами загальної юрисдикції, які мають втіmо

вати у своїй роботі його рішення . Це насамперед вирішення питань 

щодо ініціативи порушення процедури про конституційність норм 

закону, яка застосовується судом, що виникає у процесі загального 
судочцнства. 

Мають сво«? специфіrgr призначення суддів Конституційно
го Суду та припинення їх повноважень, чим забезпечується їх непід-
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контрольність та непідзвітність . Проте ні Констиrуція, ні ·зако 
"Про Конституційний Суд України" не передбачають засобів реагу 

вання у виnадку, коли один з трьох nовноважних органів, ЯІ<і при

значають конституційних суддів, своєчасно не nризначає суддю. 

Так, Верховна Рада України протягом тривалого часу не признача:-.а 

необхідну ІсіJІЬІ<ість суддів, що негативно вnливало на здійснен 

правосуддя . 

З практики конституційного законодавства інших держав 

зоІ<рема з Закону ФРН про Федеральний Конституційний Суд, від 

мо, шо питання своєчасного обрання суддів контролюЄться старі u 

шиною виборщиків представницьких орrанjв, який вимагає від no 
новажних орrанів проnозиції стосовно кандидатів на вакантні поса 

ди. Відnовідно до Закону Ресnубліки Вірменія "Про Конституційн 

Суд", якшо в три.дцятиденний строк nісля відІ<рютя вакансії на no 
саду Голови Конституційного Суду його не буде призначено Націо 

нальними Зборами, Голову КонстИ1уційного Суду протягом міся 

призначає Президент Ресnубліки. 

Конституційний Суд УІ<раїни має стати її надійним охорон• 

цем, захисником загальновизнаних принципів, прав та свобод 

дини 1 rромадянина . 

Список літератури: І. Вісник Констюуційноrо Суду України 
2. КоНСТИl)'Ція нових держав Євроnи та Азії. - К.: Укр. правнича фундація. 199 
З. Констюуція України.- К.: Юрінком, 1996. 4. Про Констиl)'ційний Суд У~-раїни: За~ 
кон України від 16 жовтня 1996 р.І/Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - .N'g 26. 
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ФОРМУВАННЯІНСТИТУТУОМЬУДСМЕНА 

В УКРАЇНІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

Побудова в Украіні демоІ<ратичної, правової, соціальн 

держави, формування громадянського суспільства вимагають уд 

сконаленІUІ вже існуючих і створеНІіЯ нових юридичних інституті 

покликаних забезnечувати права і свободи людини як найвишої с 

ціальної цінності. Одии:м з таких нових правозахисних інститутів 

Уnовноважений Верховної Ради України з прав людини- інститут 
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омбудсмена. Уперше він був створений у XVIII ст. у Швеції з метою 
захисту державних інтересів і обмеженІQІ судової та адміністратив

ної ІJЛади на корнсть пар:хаменту. З 1809 р. він трансформувався у 
правозахисний інститут, що захищає інтереси rромадяи з боку адмі

ністративних та судових орrаиів . Починаючи з 1919 р., аналогічні 
інститути були введені в іЮІІИХ країнах дотеnер ~tайже в 1 ОО країнах 
світу існує 150 різних органів і структур, що ВИJ(Онують функції ом
будсмена (4). 

Світовий досвід підтверджує, що необхідність в інституті 

омбудсмена виникає перш за все тоді, ко.JШ існуючі інстиrути не 

здійснюють ефективного контролю в сфері державноrо управління і 

виникає необхідність у додаткових механізмах захисту прав та сво

бод rромадян. 

Цей інститут "виросТає" з держави і rромадянського сусnі
льства на певній стадії їх розвитку і виступає противаrою розши

ренню та зміцненню сфери державного втручання і вnливу на rро

мадянське суспільство. 

Так, підставою для введення посади омбудсмена у ВеJІЮ(об

ританії стало незадоволення населення зростанням тиску з боку бю

рОІ-.'"Ратії, відсухністю належних засобів правового захисту прав та 

свобод: судовий контроль обмежений і формальний; у галузях дія

льності апарату державноrо управmння не існувало адміністратив

них трибуналів, механізм 'захисту прав людини був відсутній (6, 
с . 138). В Іспанії введення інстичч Народного правозахисника 
прискорила у свій час спроба здійснення профраикістського заколо

ту (~) . У Польщі інстПТ)'Т Уnовноваженого діє з 1 січня 1988 р. , а 

розпочав він свою діяльність, коли країна знаходилася у важкому 

економічном:у становищі, при відС)тності nовної С)'сnільної стабілі

зації. Його nоява була сприйнята населенням ях nанацен, осl<.ільки 
віри в традиційні інституції захисту прав люднии вже не було (6, 
с. 145). Введення інституту медіатора-посередника у Франції є та
Rож реакцією на експансію адміністративної держави, бо традицій

но сильна адміністративна юстиція Франції не змогла захистити 

своїх громадян від свавііІля французького бюрократизму (2 , с. 30). 
Думаємо, немає необхідності детально зуnинятися на хара

RТеристнці стану дотримання прав ;подиии в Україні. Розмах бюро

Rратизації, недосконала управлінська система, бюрократичні пере

Rручеиня, розгул уседозволеності, беззаконня та інші причини дово

дЯТь, що самим правоохоронним органам та правозахисним органі

заціям не під силу вирішнти проблему забезпечення прав людини. 
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Повинен бути авторитетний конституційно-nравовий орган, основtt 
завдання діяльності якого- охорона nрав mодини. Вважаємо, щ 

таким органом стане інститут Уповноваженого Верховної РадИ 

України з nрав тодини; його введення передбачено ст. 101 Консти
туції і Законом "Про Уnовноваженого Верховної Ради України з 

прав тодини" від 23 .12.1997 р . (набрав чинності 20.01 .1998 р.) . Ра

зом з іншими nравозахисними механізмами даний інститут має ви

стуnити додатковим (субсидіарним) засобом захисту прав і свобод 
JІЮдини, заповнити nрогалини і компенсувати недоліки судових за

собів захисту nрав шодини, пардамеитського та відомчого контрошо 

за адміністративними органами. '·Діяльність Уповноваженого доnо

вюоє існуючі засоби захисту конституційних nрав і свобод тоднни і 

громадянина, не відміняє їх і не тягне перегляду комnетенції держа

вних органів, які забезпечують захист і nоновлення порушених nрав 

і свобод" (ч. 2, ст. 4 Закону) . Цією ж статтею закріплено, що Уnов

новажений проводить свою діяльність незалежно від інших держав
них органів та посадовців . Це гарантується · і ч. 1 ст. 20 Закону: 
"Втручання органів державної влади, органів місцевого самовряду
вання, об'єднань громадян. nідnриємств, установ, оргаttізацій неза

лежно від форм власності та їх посадових та службових осіб у дія

льність Уповноваженого забороняється". Омбудсмен може співnра

ІІЮвати з різними складами Верховної Ради України, оскільки строк 
його nовноважень не співпадає зі строком повноважень Верховної 

Ради (5 років Уnовноважений з прав людини і 4 роки Верховна Ра
да) . Крім того, ч. З ст. 4 Закону проголошує, що його повноваження 

не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку по

вноважень Верховної Ради або й розпуску (саморозпуску) . 

О~tбудсмен користується правом недоторканності на 

весь час своїх повноважень. Він не може бути без згоди Верховної 
Ради України nритягнутим до · кримінальної відnовідальності 

або підданим заходам а_щ.tіністративного стягнення, що накладають

ся в судовому порядку, затримани.\-І, заарештованим, підданим 

обшуt-·у, а також особистому огляду. Кримінальну сnраву проти 

Уповноваженого може бути порушено лише Генеральним прокуро

ром України. За порушення законодавства щодо rаранrій діяльності 

омбудсмена, його представників та працівників секретаріату винні 

особи nритягаються до відnовідальності згідно з чинним законодав

ством . 

Треба сказати, що імунітет діяльності омбудсмена з1U<ріnле

но у більшості країн (Швеції, Ісnанії, Великобританії, Канаді та ін . ) . 
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Представники цього інституту не тільки захищені від кримінального 

переслідування, а й наді :тені такою гарантією, як звільнення від 

обов' язку подавати судов им органа.'\1 інформацію, яка стала їм відо

:иа в результаті проведеного розслідування. 

Діяльність Уповноваженого з прав людини сnрямована на: 

l) захист nрав та свобод людини і громадянина, nроголо

шених Конституцією, законами України та міжнародними догово

рами України; 

2) додержання nрав і свобод людини і громадянина 

суб'єктами, зазначеішми у Законі; 

3) попередження порушення nрав та свобод людини і гро
'~>Іадянина, сприяння їх понов.:rенню; 

4) сприяння nриведенню законодавства України про nрава 
та свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією 

України, міжнародними стандартами у цій галузі; 

5) поліпшення, nодальший розвиток міжнародного співро

бітництва в галузі прав та свобод людини і громадянина; 

6) запобігання будь-яюrм формам дискри..мінації щодо . реа

.'Іізації людиною своїх nрав та свобод; 

7) сприяння правовій інформонанності населення та захист 
конфіденпійнqї інформаЦії про особу .. 

При здійсненні своїх nовноважень Уповноважений з прав 

лодини керується Конституцією, Законами України, чинними між

народними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верхо

вною Радою України. 

Повноваження омбудсмена в різних країнах різні. Так; у 

скандинавських країнах не отриі\rала розвитку правозабезпечуваль

на фунщія омбудсменів. Вони рідко беруть участь в удосконаленні 

законодавства, хоча наділені широкими повноваженнями у сфері 

контролю за судами, адміністрацією тюрем, психіатричними лікар

нями тощо. 

Уповноважений Бундестагу з оборони в Німеччині виконує 

завдання інтеграції армії в громадянське суспільство. 

Французький медіатор-посередник сконцентровує свої зу

~илля на вирішенні nроблем удосконалення адміністративної прак

тики та юридичних норм, що й регулюють. 

Уповноважений у сnравах адміністрації Великобританії, 

.жрім усього іншого. забезпечує взаємодію уряду і парламенту. 

Леrіслатурні омбудсмени США виконують завдання розг

-lЯ.JУ і вирішення скарг громадян та покращення адміністративних 
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процедур. Американські виконавчі омбудсмени інформують насе

лення про доСl)'nні правові засоби захисту їх прав і свобод, не беру

чи активної участі в розслідуванні отри..\і:аних скарг (2, с. 23). 
Омбудсмен Фінляндії контротоє діяльність Державної РадИ 

(в той час як англійські дослідники інституту омбудсмена вважають, 

що було б порушенням конСТИl)'цЇЇ і принципів парла.,tентаризм.у, 

якщо Призначений монархом омбудсмен Великобританії мав би 
право оскаржувати рішення, прийняті Міністром (чи від його імені), 

обраним парламентом і відповідаючим перед ним) (1 , с, 187), Канц
лера юстиції, посадових осіб судових органів, органів комуналь.но 

самоврядування, а також посадовців єванrелійсько-тотеранської 

ортодоксальної церкви та інших релігійних громад у тій мірі , в які 

їх діяльність торкається світських питань (наприклад, реєстр · 
штобу чи його розірвання) (5 , с. 354-356). 

До обов'язків омбудсмена Намібії входить розслідуван 

скарг на дії Комісії публічної служби. адміністративних органів 

держави, сили оборони, поліцейських органів, органів тюремноr 

служби, оскільки такі скарги появляються через неможливість рів 

ного доступу громадян до цих служб, а також на несправеw ............ 
управління з боку цих служб. Привертає увагу такий конституційн 

обов 'язок омбудсмена Намібії. як розслідування скарг по розкра 

данню і розбазарюваншо природних ресурсів , нераціональному ї 

використанню, порушеншо екосистем і щ>иродної краси Наміб. 

(3 , с . 245). 
Що стосується Уповноваженого Верховної Ради України 

прав тодини, то згідно зі ст. 2 згаданого Закону сферою його комп 
тенції є відносини, що виникають при реалізації прав та свобод 

дини і громадянина лише між громадянином України, незале· 

від місця його перебування, іноземцем чи особою без грамадянет 

які перебувають на території У Jq>аїни, та органами державної влади 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовим 

особами. Причому з огляду на положення ч. 2 ст. 15 Закону до чнс 
органів державної влади законодавець вкточив виші органи держа 

вної влади - Верховну Раду України. Президента, Кабінет Мініст 

рів України. Аналіз ч. 3 цієї ж етаnі дає змоr)" зробити вненово 
що до сфери компетенції Уповноваженого входять і відносини, 
виникають при реалізації прав та свобод тодини і громадянина 

об ' єднаннями громадян, установа."ш, підпРиємствами. організація 
ми незалежно від форми власності , їх посадовими і службовими 

особами. 
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Як бачимо, законодавець наділив Уповноваженого широ

кою сферою компетенції, оскільки він має право приймати звернен

WІ громадян і реаrувати на порушення їх прав та свобод з боку будь

яких органів, посадових і службових осіб. Виняток складають тільКJІ 

звернеющ які розглядаються судами. 

Повноваження омбудсмена також широкі. Згідно зі ст. 13 
даного Закону він має право: невідкладного прийому Президентом, 

Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, го

ловами Конетитудійного Суду, Верховного Суду України та вищих 

спеціалізованих судів, Генеральним прокурором України, керівни

ками іНJІІих державних органів, органів місцевого самоврядування, 

об ' єднаnь громадян, підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності, їх посадовими та службовими особами; бути 

присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабіне-rу Мініст

рів, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, коле

гії прок.уратури України та інших колегіальних орГанів; звертатися 
до Конституційного Суду з поданням; знайомитися З · документами 

органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань гро

мадян, nідприємств, установ, організацій незалежно від форм влас

ності, ї~ посадовими та службовими особами, у тому числі і секрет

ними (таємними), тощо. 

Взагалі-то такий підхід щодо повноважень омбудсмена 

УкраїНFІ відповіда€ світовій практиці. Представники цього інстнтуrу 

абсолю'JІ'ної більшості країн, де вони діють, мають право вимагати . 

необхідні їм акти для перевірки, знайомитися з різними документа

ми, вИNІагати nояснення від nосадових осіб і громадян. Наприклад, 

омбудсмен Намібії, проводячи розслідування по скарзі, вправі вt~

кликатІ'І повісткою будь-яку особу і вимагати будь-який документ. 

Він наділений правом обвинувачувати особу перед кОМnетентним 
судом у випадку неявки по повістці чи ненадання йому необхідних 

докумеmів, допитувати будь-яку особу, вимагати від неі' співпраці і 

правдшюrо повідомлення всієї інформації по розслідуваній справі 
(3, с. 244). Право омбудсменів Великобританії, Канади і США ви
маrати необхідну їм для вирішення с.карги інформацію за своєю 

ЮрІЩwщою силою прирівнюється до відповідного права суддів і 
nідлягаtє обов'язковому виконанню. Омбудсмен Швеції, Австралії, 
МедіаТС)р-посередник Франції мають право накласти··штраф на дер-

11\авниж службовців, які відмовляються надати їм· Потрібну інформа

цію . У Швеції, Франції, Австралії та Великобріпаиії передбачена 
1\рІімін.альна відповідальність за абструкцію омбудсменівської дія-
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льності. У деяких країнах особи, які. беруть участь в омбудсменівс 

кому розслідуванні , наділяються правами і обов 'язками, що над 

ться учасникам судового засідання (2, с. 25, 27). 
Згідно зі ст. 16 Закону Уповноважений провадить свою д· 

лЬність на підставі відомостей про nорушення прав та свобод лю 

ни і громадЯнина, які отримує: а) за зверненням громадян Украї 

іноземців, осіб без rромадЯИства чи їх представнн:кі.в; б) за зверне 

нями народних депутатів України; в) за власною ініціативою. в· 

приймає і роЗглядає звернення громадян України, іноземців , осіІ 
без rромадЯИства або осіб, які діють у їх іитересах, відповідно 

Закону "Про звернення громадян" . 

Звернення подаються Уnовноваженому в письмовій фор 
протягом року nісля виявлення порушення прав та свобод людини 

громадЯНИНа. За наЯвності виняткових обставин цей строк ним мо 
бути подовжений, але не більше ніж до двох років . 

Важливим nитанням є визначення юридичної сили а · 
Уповноваженого з прав людини. У більшості країн сила рекоме 

цій омбудсмена груюується: на переконливості його доказів, на йо 

авторитеті . Практика свідчить, що в тих країнах, де на посаду ом 

демена обираються особи, що кориСl}'Ються високим довір'ям і 

торитетом у суспільстві, їх рекомендації не виконуються дуже рі 

Виконанню рішень представника цього інституту СЛJ;?ИЯЄ також 

вень правової культури в країні. У цілоl'.t:у жнеімnеративний хар 

тер повноважень омбудсмена,. використання ним методів пере 

нання, критики, гласності сприяють позитивному сприйняттю йо 

рекомендацій органами управління, оскільки в такому випадку во 

"побічно" співпрацюють з ним, деякого мірою сnільно шу 

сnособи, компромісні рішення для поновлеІЩЯ порушених прав 

свобод rромадян. 

Однак інколи має місце і невиконання рекомендацій омбу 

смена. Тому омбудсмени в деяких країнах наділені імператив 

повноваженнями. Так, рішення омбудсменів Швеції і Фінляндії 

ють обов'язковий характер . Вони наділені правом самостійно np 
тягати державних службовців до дисциплінарної і кримінальної в' 
повідальності. Омбудсмени Австрії, Іспанії мають право клопота 

перед Консткrуційними судами про неконституційність nравов 

актів. Повноваження польського омбудсмена нагадують компете 

його шведського і фінського колег і багато в чому співпадають з 

вловаженнями прокурорів Польщі. 

Отже, якщо брати за орієнтир загальну світову практику. 
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логічно, щоб рішення Уповноваженого з прав :оодини мали реко

мендаційний, а не обов'язковий характер. Однак ст. 15 Закону про
голошує, що актами реагування щодо порушень положень Консти

туції, законів України, й міжнародних договорів стосовно прав та 

свобод людини і гром;щянина є конституційне подання Уповнова

женого до Конституційного Суду України та подання до органів 

державної влади, місцевого самоврядування, об' єднань громадян, 

підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та 

їх посадових і службових осіб для вжютя відповідних заходів у мі

сячний строк по усуненню виявлених порушень прав та свобод лю

дини і громадянина. 

Таким чином, можна сказапі, що надання УповноважеНО!\>[)' 

прав приймати рішення, які мають обов ' язковий характер щодо вка- · 
заних органів, напевно, пов 'язано з тим, що в Україні проявляються 

такі небажані тенденції, як поширення правового нігілі3му, ~1асові 

порушення прав людини тощо. Вважаємо такий підхід законодавця 

правильним. 
1 

Уповноважений з прав людини завдяки своєму статусу по

винен забезпечити організацію ефективного захисту прав і свобод 

людини, сПрияти закріпленню атмосфери довір'ям між громадянами 

України й апаратом управління. Цей інститут повинен забезпечити 

опосередкований постійно діючий контроль за діяльністю органів 

усіх рівеней в аспекті забезпечення прав та свобод громадян, ство

рити умови для участі населення у вирішенні проблем як особисто

го, так і суспільного значення, сприяти деиократичному розвить.'"у 

держави. 
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М.В. Буроменский, доюп. юрид. 

Р.Б. Хорольский 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОІІЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Уважение и соблюдение прав человека .являются >~'-'І'JtVUІІ 

новой общественного строя государств Западной ЕвропьІ. Зто 

исходИт, в частности, благодаря их активному сотрудничеству 

созданию реrиональньІХ организаций, неотьемлемьrм условием 

стия в которьІХ является строгое следование общепризнанньrм 

дартам в обла~и прав человека. СамЬІм замечательнь1м пpJaмc~DQ 

такого сотрудничества стало образование и успешная 

Совета ЕвроnьІ и учреждение в его рамках Евроndйского суда 
правам человека. Однако при всех достижениях зтой vl-''<ll1Zicшu~ 

она не охватьшает все сферьr защитьr прав человека. Позтому 

шое значение для развития международного сотрудничества по 

щите прав человека имело также создание ЕЗС (ньrnе t'..вponeІifCI<:II 

союз1 , охватьшающий IS западноевропейских государств). 
Первоначально только в одном из учредительньІХ 

сообществ бьшо закреnлено несколько норм о защите прав и 

человека: в ст. 6 Договора об учреждении Евр{>nейскоrо соtІбдJеС'n 
(о недис:криминации по призн~ку нацнональности) и в ст. 119 
вора о ЕС (о равной on.rraтe труда мужчин и женщин). Однако 

мере ВОЛЛОЩеНИЯ ПОЛОЖеНИЙ учредитеЛЬНЬІХ ДОГОВОроВ В ипnн:>тІ.-. 

ньrх актах сообщести и национальном законодательстве ГОС) 

членов стало ясно, что мерЬІ, направленньrе на дальнейшую 

мическую ннтеграцию, могут существенно затрагивать права 

века, закреnлеННЬІе как в коНСТ!Р)'ЦИЯХ щшкретньІХ rocy 
членов так и в инь1х международньІХ договорах. Одним из 

Европейский союз - организациJІ, образованнаJІ с целью дальнейшего 

сотрудничестtrа государств - членоtr Европейского сообщества (ЕС){до 1993 г. 
Европейское зкономическое общестtrо(ЕЗС)}, Европейского обьединения угtІJІ и 

ли u Евротома (далее - европейсюІе общества) в трех сферах (таJ-: '"''"""'n"'"hll 
"опорах Союза"): зкономической, основЬІвающейс.я на организационной cтpyІ(fflJІpe 

праве трех европейских сообществ; общей внеитей политики u политики без·от1сн.о< 
сти: сотрудничества в области правосудия u внутренних дел. Вторая u 
сферьz хотя и осуществляются органалш трех европейских сообщесте. но прсrво~rЬІМ 

основанием имеют 'отдельную от права сообществ · сисmеАtу ме.жгос}'dа,rJСn~ве.ІІНЬІJІ 
обязательств, содер:ж:ащuхсJІ в разд. V 11 Vl Маастрихтекого договора . В оа~ІНОІ._ 

статье под правом Сообщества понимаетсJІ npaeo ЕС (ЕЗС) и Европейского союза 
рамках первой опорЬІ 
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среди органов европейских сообществ с зтой проблемой столкнулся 

СУд европейских сообществ (далее - Суд сообществ) , npaкrm<a ко
т~рого имела большое з~ачение для поиска nутей ВЬІхода из сло
)І{}fВІDейся ситуации. Становление прющипа защитЬІ прав человека в 

праве европейских сообществ происходило вначале на основе прак

тиКи Суда сообществ, а затем на основе развития доrоворньІХ обяза

те.'ІЬСТВ государств-членов . 

В деле "Штаудер против города Ульм" Суд сообществ 

впервЬІе установил, что в праве ЕС существует прИНЦШІ соблюдения 
прав человека (5 , 1969, р. 419, case N 29/69 Stauder v Ulm). В реше
нии по :ному делу Суд постановнл, 'fГО оспариваемое истцом поло
жение правового акта ·'не содержит ничего, что :\>ЮЖет нанести 

ущерб основньrм правам человека .. . которьrе зашищаются Судом 
сообществ". Дальнейшее развитие принцип защитЬІ прав человека 

получил в деле "Интернациоиале Гандельсrезельшафr" (5, 1970, р . 

1125, case N 11/70, Internatiooal Haodelsgesellshaft mbH v Eiofuhr
und Voпatsstelle fur Getreide uod Futtermittel), по которому Суд со
обществ постан о вил, что ." ... уважение основньІХ прав образует не
отьемлеІ\1)'10 часть общих принципов права, защищаемЬІХ Судом со

обществ. Защита таких прав, воодушевленная коНСТИІ)'ЦИОННЬІМИ 

традициями, общими для государств-членов, должна обеспечиваться 

в рамках стру~турьr и целей Сообщества". Тем самьlІ\1 защита прав 

человека утвердилась в праве Сообщества как общий принцип пра

ва', ПОЗТОІ\1)": 
а) толкование права ЕС (а также имплемеиrирующего его 

национального права) не должно противоречить общим принципам 

права ЕС, а следовательно, и принципу защнтьr прав человека; 

б) ссьшка на общий принцип права позволяет государству

члену или частиому лицу оспорить действие, предпринимаемое Со- · 
обществом, либо требовать отмень1 или признания недействитель

ньrм нормативного акта, принятого органами ЕС (ст. 173, 184, 177 
или 179 Договора о ЕС), а таюке оспорить бездействие зтих органов 

(ст. 175 или 179 Договора о ЕС); 
в) нарушение общего принципа права Сообщества государ

ством - членом ЕС, импл:ементирующим право Сообщества, яв-

Общие принциnЬl праІJа - неписа/ІІІЬlе норМЬl, разрабоmаІІНЬlЄ Судом при решении 
"0ІІkреmнЬJх споров в случае отсутствия писаной нормЬl; онu приравниваются к пер
вuчному (primary) праву, m.e. к Договору о ЕС u в иерархии правовЬlх 11орм Сообще· 
ства. 
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.1Яется достаточньrм основание для оспариванРJІ такого правового 

или административного акта; 

г) на нарушение прав человека можно сослаться в случае 

заявления иска против Сообщества о возмещении внедоговорнЬІх 

убьпков (ст. 215(2) Договора о ЕС) (8, р. 61, 62). 
Дело "Интернационале Гандельсгезельшафт" показало так

же причиньr, по которьrм Суд сообществ саздавал новьrй общий 

принцип права. Перед тем, как попасть в Суд сообществ, зто дело 

рассматривалось национальиьш судОІ\1 ФРГ, которьrй установил, что 

оспариваемьrй Регламент ЕС нарушает ряд принципов конституции 

ФРГ. ПозтоІ\-rу в порядке ст. 177 Договора о ЕС бьrло затребовано 
предварительное постановление Суда сообществ. Согласно данной 

статье в случае, если национальньrй суд государства-члена реШит, 
что для вьшесения решения по делу необходимо толкование учреди

тельньrх договоров или нормативньrх актов ЕС, он вправе потребо

вать от Судасообществ сделать зто путем вьшесеюrя предваритель
ного постановления. Суд сообществ отказался признавать в качестве 

основания иска о законности правового акта Сообщества ссьшку на 

противоречие такого акта национальноJ\rу конституционному праву 

государства -·- члена ЕС. Однако в предвар:кrельном постановлении 
Суд сообществ все же сделал оговорку о необходимости соблюдения 

прав чело~ека, для того чтобьr не давать повода к нарушению едІІ

нообразного применения права ЕС и принципа его . верховенства 1 

как основ правового порядка Сообщества. Однако Конституционньrй 

суД ФРГ при вьшесении решения по де.1)· "Интериационале Ган
дельсгезельшафт" не принп предварите.тьного постановления Суда 
сообщесrв и посrановил, что не откажется защищать основньrе пра

ва человека, закреrшенньrе в Конституции ФРГ, даже перед лицом 

конфликта с правом ЕС (9, р. 375, 376). Зто бьно принципиальное 
решение, -поскольху по делу бьшо установлено , что законодательство 

ФРГ в рассматриваемом случае не парушало конституционньrе пра

ва истца. Решение обосновьrвалось, в частности. тбс что право Со

общества не содержало четкого перечия основньrх прав человека. 

Впрочем, в дальнейшем при рассмотрении ІІНЬІХ дел Конституцион

ньrй суд ФРГ отказался от оговорок в отношетrи принципа верхо

венства права ЕС, решив больше не пронерять соответствие .законо

дательства Сообщества ОСНОВНЬІМ КОНСТИТ)'ЦИОННЬІМ правам, прИ 

ДанньLй принцип устанаелиеает, что при возникновении конфликта между нор· 

мой национального права u норлюй права Сообщестеа применяется последняя неза
висимо от еремени ее принятия по отношению к JюциональJюй ІіОрме (4, р. 55. 56, 
para 134) 
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условии, ecllli Суд сообществ будет продолжать на должном уровне 

3аІдJПЦать основиЬІе права и свободь1 человека. Аналогичное заяв

ление по ряду деп сделали Конституционнь1й суд Италии (9, р. 379). 
Ссьшка Судасообществ на кон~итуЦИІі государств-членов 

как на источник принципа защить1 прав человека сразу же вЬІзвала 

вопрос, в констиrуциях какого. количества государств-членов долж

но бьnь закреплено то иJШ иное право человека, чтобь1 зто право 

воІІІЛО в содержание общего принципа права ЕС. Здесь существует 

два подхода: либо право ЕС защищает только общее для государств- · 
членов право, либо же должно защищаться любое право, содержа

щееся в конституции любого государства-члена. Практика Суда со

обществ не бьша однозначной . Так. в решении по делу 
«"Штатсанвальт Фрайбург" против Келлера>> (5, 1986, р. 2897, case 
234/85 Staatsaшvalt Freiburg \' Keller) Суд сообществ отказался при-" 
знать незаконнь1м нормативиьІй акr ЕС то:;n,ко на том основании, 

что он противоречит конституции одного государства. Позтому бьm 

еделан вьmод, что для установления наличия принципа права по 

общему праВИЛ)' необходимо заІ.-ремение определенного права бо

лее чем в одной конституции (9, р. 255). В другом решении по деЛ)' 
«"Хёхст AG" против Комиссии» (5, 1989, р. 2859, cases N 46/87, 
227/88 Hoechst AG \' Commission) бьш еделан вьmод, что если в кон
спrrуциях государств-членов определеннЬІе права защищаются в 

различной степени или различнмми способами, Суд сообществ дол

жен найти то общее, что будет защищаться им как общий принцип 

права. Так, по делу "Хёхст AG" бьшо установлено, что защищается 

неприкосновенность жилища физического лица, а не помещений 

офиса фирмь1, в отношении защитЬІ которЬІх существуют значитель- · 
нь1е расхождения в национальном законодательстве. 

Дальнейшее развитие принцип защитЬІ прав человека полу
ЧИ..JІ в деле «"Дж. Ноулд KG" против Комиссии» (5, 1974, р. 491, 
case N 4/73 J. Nold KG \.' Comission), по которому Суд сообществ по
становил, что. наряду с ко~ституциями государств-членов источни

ком принципа защить1 прав человека являются "меж.r(ународньІе до
говорьr о защите прав человека, которЬІе признают или которь1е 

ПОдпИсали государства-членм ... "1
. ·самЬІм важньІМ из таких догово

ров является Европейская конвенция о защите прав человека и ос-

l -
Не вселt понятна причина. по которой Уйатт и Дзшвуд считают, что констшпу-

ции государств являются первичньщ (priтary) источником принципа, а ;.tеждуна

роднЬJе договорЬІ - вторuчньш (secoпdary) (1 О, р. 98, 99). В уnоJІtянуто.м решении по 
делу "Ноулд KG" связь между ко'нстшпуциялtи и лtеждународнЬІми договорами осу
Ществляется посредством слова "siтilaly" (m.e. подобнЬІм образоАt). не предпола
гающим отношений верхоІJенства связЬІваемЬІХ им понятий. 
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новньrх свобод 1950 г. (далее - ЕКПЧ), которую подnисали все го
сударства - членьr Евроnейского союза. В Суде сообществ она бЬІ
ла исnользована во многих случаях при подаче исков, основаннЬІх 

на общем принципе права о защите основньrх nрав человека 

[Наnример, дела N 63/83 R У Kirk (5, 1984, р. 2689) - отсутствие 

обратной силь1 }ТОловноrо закона, ст. 7 ЕКПЧ; N 222/84 Jonston ' 
Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary (5 , 1986, р. 1651) -
nраво на рассмотрение дела в суде, ст. 6 ЕКПЧ; N 46/87 и 227/88 
Hoechst AG \' Commission (5 , 1989. р . 2859)- право на уважение 
личной и семейной жизни, жилища и тайньr переписки, ст. 8 ЕКПЧ: 
44/79 Hauer \' Land Rheinland-Pfa1z (5 , 1979, р. 3727) -nраво на 
владенне своей собствеиностью, ПервьІЙ протокол к ЕКПЧ. 

Бьrли едучан использования и иньrх международньІХ договоров, на

nример, Европейский социальной хартнн 1961 r . и КонвеІЩИи 111 
МОТ 1958 г. [5, 1979, р. 1365, case N 149/77 Defrenne v SAВENA 
(.N'!! 3)]. ' 

Практика применения ЕКПЧ в Суде сообществ позволяет 

сделать вьrвод, 'ПО можно ссьmаться на нарушение любой ее нормьr, 

если предметом спора является вопрос, подпадающий под действие 

права ЕС. ОднаІ<о, несмотря на nоложения ст. F (2) Договора о Ев
ропейском союзе, Суд сообществ не связан положениями ЕКПЧ, хо

тя опосредовано nрименяет ее нормьr. В решении по делу Джонстон 

Суд сообществ уJ<а~л. 'ПО "принципьr, на которьrх основана Кон

веІЩИЯ, должньr учитьrваться в праве Сообщества" (5 , 1986, р . 1651, 
case N 222/84 Johnston \' Chief Constable of the Royal Ulster Con· 
stabulary). В практике Суда сообществ также не бьLl:О ссьmок на 
прецедентное право Евроnейского суда по правам человека о при· 

менении ЕКПЧ. Но в то же время указьшалось на отсутствие пре

цендентов ЕКПЧ по коикретному вопросу (9. р. 255). Взаимодейст· 
вие норм ЕКПС и права ЕС проявляется и на уровне национальНЬІХ 

судов. Так, при рассмотрении Судом сообществ споров о закониост 

мер, предпрИНЯТЬІХ правительствами Великобритании и Ирландии 

во исполнение обязательств перед Сообществом, соблюдение гаран

тий прав человека, предусмотренньrх ЕКПЧ, является обязательньІМ 
вследствие действия общего принципа права ЕС о защите прав че

ловека. И зто несмотря на то, что нормьr ЕКПЧ не инкорпорированw 

в их национальное законодательство (1 , с. 518). 
Однако защита прав человека в ЕС на основании общих 

принципов права имеет свои предельr, поскольку должна бьпь со· 

· вместимой со структурой и целями Сообщества. Кроме того, Су , 

Сообществ не является специальньrм судом по nравам человека; он 
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оценивает несоответствие актов Сообщества стандартам nрав чело
века в контексте nрава ЕС, а не национальньrх· консrіr:rуций, позтому 

принимает аргументьr, основанньrе на правах человека, если они от

носятся к зкономической деятельности Союза. Например, в деле 

· 'Константинидис против города Альтенппайг" (3, 1993, р. 410, case 
N С-168/91 Konstantinidis v Stads Altensteig), Суд сообществ рас
смотрел только те требования, _ которьrе затрагивали зкономические 

nрава истца. 

Дальнейшее утверждение защнтьr основньrх nрав человека в 

праве ЕС nроисход:ило nyreм принятия правовь1х актов различньІМЙ 
органами Сообщества на основанни положений, разработанньхх Су

дом сообществ. Остаповимея лиши на наиболее ваЖньІХ документах : 
5 апреля 1977 г . Европейский парламент, Совет Министров и Ко

мІі:ссия европейских сообществ подписали совместную декларацию 

{7, 1977, "N'Q С 103, р. 1)., в которой отмечается, что, поскольку дого

ворьr, уqреждающие сообщества, основань1 на принципе уважения 
права, под которьхм следует также пони:о.1ать разработанньrе Судом 

сообществ общие nринципьх права, в том числе защитьх nрав чело

века, а также учить1вая подписание всеми государствами - членами 

ЕКПЧ, зти органьr европейских сообществ подчеркивают первосте

пенную важность защитьr прав человека и обязуются их соблюдать 

при осуществлении своих полномочий в достижении целей европей

ских сообществ. В 1989 г. бьша принята декларация, содержащая 

перечень основньrх прав и свобод, Защищаемьхх в Европейском сою

зе. 

В 1979 г. Комиссия европейских сообществ поставила во

прос о nрисоединении Сообществак ЕК:ПЧ (6, р. 160). Впоследствии 
зтот вопрос поднимали Европейский парламент, Совет Министров и 

иньrе органьх ЕС. Наконец, в 1994 г. Совет запросил мнение Суда 
сообществ согласно ст. 228, вnраве ли Сообщество заюnочить со
rлащение о присоеДИнении к ЕКПЧ1 • В своем докладе от 28 марта 
1996 г . Суд сообществ пос1mювил, ~ Сообщество не вправе зто 
делать, поскольку в противном случае фактически произойдет изме

пение Договора о ЕС. Однако вопрос продолжает ЗЬ."Тивно обсуж
даться (2, с.220, 221). 

Статья предусматривает, что Совет впраие получтпь мненивСудр о том, явля
ется лu заІVІюченuе международного договора сов.местuмЬІм с учредиrрельнЬІм дого-
80РDА<. Прu отрицательном ответе для иступленuя договора в силу'ІjІребуеmся uзме-
нение nоследнего. ·. · - ' ' · .. 
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В nервичном nраве Сообщества nоложения о защите 

человека вnервЬІе nоявились в nреамбуле Единого евроnейского 

та 1986 г., где говорилось об утверждении демократии 

ми-членами на основе основньrх nрав чедовека, nризнанньrх в 

циональньrх конституциях и ЕЮlЧ. В 1993 г. nринциn защитЬІ 

человека получил закреnление в ст. F Договора о Евроnейском 
зе, в параграфе 2 которого говориТся, что "Союз 'уважает v•л•vatih8 
nрава, как они гарантированЬІ Европейской конвенцией о 

nрав человека .и основнь1х свобод ... и как они лроистекают из 
ституциоиньrх традиций, общих для государств-членов в ."."'""'"...._. 
основньrх nринциnов .nрава Сообщества" . 
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НОРМЬІ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЬІ КАК БАЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУ АЛЬНОГО 

СТАТУСА ГРАЖДАНИНА -

Не вьrзьrвает со:мнения, что no свей роли констІЦуция 
го государства nредставляет собой стержень своей nравовой 

мьr, основу nравоnорядка жизни общества. Она оnределяет 

дящие nринциnьr, в соотвеrствии с которьrми формируется 

ческое единство и должно бьпь правильно nонятьr задачи, 

nеред государством.ОКонституция регулирует преодоление коJt~ф:іІИІ 

тов в обществе, уnорядочивает организацию и процесс ФОРМИРІ:>ВСІ 

ния nолитического единства и деятельность государства, 

основоnолагающим, базирующимся на оnределенньrх 

nринциnах струкrурньL~ nланом nравового оформления жизни 

щества (7, с. 28). Кроме того, конституjщя прещ:таВJІяет собой базу 
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реформирования конституционного законодательства, становления 
nравовой системьr на демократических началах. Ее нормьr станут 

основой дальнейшего . развития традицнонньхх правовьrх ннстиrутов, 

становления новьrх (5, с . 271) . , 
Взаимоотношения государственной власти и JІИЧНОСТИ пре

ж,де всего базируются на консrmуционньrх основах свободьr лично

сти, на закреплении в ~онстиrуции основньrх прав и обязанностей 
человека, на государствеином признании его гражданином и на 

обеспечении его прав (6, с. 17). Вот почему анализ отраслевого пра-
- во вого статуса гражданина неразрьmно связано с рассмотреннем во
nроса об его источниках, средИ которьrх основное месТо, безусловно, 

занимает конституция . 

В юридической литературе прошльrх лет зтот воnрос осве

щался неоднократно и достато'fно полно. Однако с принятием новой 
Конституции У~q>анньr представляется необходимьrм взглянуть на 

него несколько по-иному, с учетом того обстоятельства, что зтот Ос
новной Закон государства во ~шогом освобожден от идеологических 

догм . сориеитирован на междуиародно-правовьrе стандартьr в облас
ти прав человека. Позтому следует кратко остановиться на тех глав

ньrх моментах, которьхе позволяют утверждать о новом, качественпо 

бо.'Іее вьхсоком уровне зтой Конституции: УкраиньІ. 

- Прежде всеГо необходимо отметить то значительное воздей-
ствие, которое оказали на нее многочисленньхе международно-

nравовьхе актЬІ. Ярким примером зтого служит Всеобщая деклара

ция прав человека, провозглашенная в качестве "задачи, к вьmолне

ншо которой должньr стремиться все народь1 и все государства" (2). 
Несмотря на различия, присущие мировьш правовьш сис

темам, Декларация является важнеЙІШІм источником права, пред

ставляя собой образец, широко используемьrй "шогими странами 

дЛЯ разработки отдельньrх положений национальньrх конституци:й, 
касающихся прав и свобод человека и гражданина. Об зтом свиде

тельствует анализ соответствующих разделов конетитуций ряда раз

витьrх стран ~1ира, а также отдельнЬІХ законодательНЬІХ актов, при

нятьrх на их основе. Следует отметить, что в значительной степени 
зто характерно и для поСттотаmr_гарньrх государств, образовавшихся 

в результате распада СССР и социалисrической системьr в целом. 

Констm:уция УкраиньІ 1996 г. дает прочную базу для grме

ІІЬІ устаревших правовьrх ограничений личности, основьmаясь на 

признании естественного характера прав и свобод человека и граж

данина . Об зтом свидетельствуют значительное расширение перечия 
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прав и свобод, качествеиное изменение их содержания. 1 При зточ 

ряд ее статей в значительной мере отражают положения Всеобще 

декларадни прав }Іеловека, например, статьи Констmуции, закрец. 

ляющие право на жизнь, право на уважение достоинства челове~ 

·право на свободу передJJижения, ВЬІбора места жительства и т. д. 
ТакиМ образом, наряду с КонстИ'rуцией к основньІМ источ 

никам: nравовьІХ норм о статусе гражданина в целом и как суб'Ье . 
администр~тивного nроцесса в частности следует отнести и между 

· народно-правовьІе актЬІ, имеющие базовьІЙ основополагающий ха 

рактер. 

Другим важньІм обстоЯтельством, характеризующи1~1 

лин строІUельства в Украине развІUоrо гражданского орщества 

суверенного, демократического, правового государства служит ди 

намичньm характер конституционного процесса, насtуnление ново 

зтапа. Его развІUие будет прохоДІUЬ на основе реализации и да 

нейшего развІUИЯ конСТИТ)'дИОННЬІХ положений путем принятия ря 

· да законов, ускорения работЬІ по принятию си:стематизирова 
правовьІХ актов, прежде всего кодексов, а также проведения суд 

ной и административнойрефор~t:ЬІ (4, с . 64, 65). 
Значение Конетитуцин как важнейшего, основного исто 

ка правовьІХ норм об административно-процессуальном стату 

гражданина трудно переоцеНІUь, поскольку конституционньІе пр 

и обязанности гражданина представляют собой фундамеІUальІІ) 

статусную категорию, они создают основополагающие первичн 

предпосьmки достойного человеческого существования и лежат 

основе конкретІіьхх и многообразньІХ субьективньІх прав rражда 

на, составляют источник производства его активности ~и инициати 

вьх, зффективньІЙ инструмент саморазвИ'fИЯ гражданского общест 

(1 , с. 20, 21). 
. Не меньшее значеІПfе в зтом плане И.\-tеют и конституцио 

нЬІе положения, закрепляющие обязанности государственньІХ ор 

нов по отношению к гражда~1. Важнейшнм моментом, oтp,~CaJCJ'8 

щим значение Конституции как основного и~очника админиетра 

тивно-процессуального стаrуса гражданина, представляется также 

то обстоятельство, что в ней получи.;m закреnление основь1 право 

го стаrуса ИНЬІХ субьектов административно-процессуальньІХ отн 

шеиий (органов исполнигельной власти, обьединений граждан, су 

дебньtх органов и др.) . Зто особенно важно еще потому, что су 

ектньrй состав в любой отрасли права служит определяющим з 

ментом в конструироваини прав, обязанностей. ответственности, а 
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также в определении форм и методов деяте.'ІЬНОСТІ1: (3. с. 69). 
КонституциоННЬІЙ статус гражданина по~ свое за.J.креn

ление во втором разделе Конституции УкраиньІ, имеющем Іl[ерво

стеnенное значение для регулирования правоотн<\шений, возшикаю

ших во всех отраелях системьІ права УкраИНЬІ. Пt>и :пом зиачиrrель
ная часть статей, содержащихся в разделе, представляет собой осно

ву процессуального статуса rражданина в различftЬІХ сферах процес

суального регулирования. 

Анализ конституционньrх nоложений Щ>Зволяет вьщелить 

ряд норм, имеющих всеобьемлющий, универсал:ьньІЙ характ~р д.тІЯ 

формирования процессуального статуса гражда~t~~на все зав-.-симо

сти от конкретньrх видов nроцесса . Так, ст. 24 К()нституции зса.креп
ляет принципиальное nоложение о равенстве Іраждан nеред, зако

ном. Важнейшее значение имеет закреnление рав}І.ого по отноDnеИИЮ 

к гражданам УкраиньІ об-ьема прав и свобод ИИ<\страиньrх ~н. 

лиц без граждан ства, иахо;nящихся в У крание на законньtх о-снова~ 

, ниях (ст. 26). Такой же универсальиьІЙ характер носит, ка наш 
взгляд, право на уважение достоинства rраждаІ:Ц{На (ст. 28) и право 
на nолучение правовой nомощи (ст. 59). В зтом же смьrсловом клю~ 
че следу~ рассматривать положения ст. 57 Конституции, в с()ОТВет
сrвии с которой каждому rараІПируется право знать свои права и 

обязанности. В неnосредственной связи с реализацией nроце<:суал:ь~ 
ного статуса гражданина nри осуществлении всех видов ІІр(Оцессу

ал:ьной деятельности находятся и закреnлеинЬІе в ст. 129 пр1'{ИЦИПЬІ 
судопроизводства - равенство всех участников судебноrо Щюцесса 
nеред законом и судом, обесnечение доказанн()СТИ виньr, . е:остяза

тельность сторон и свобода в предоставлении ими суд:)' своих дока~ 

зательств и в доказьmашш перед судом кх убедительности, 'Обеспе

чения каждому обвшщемо~І)' права на защиту. aneJUlJЩИoFmoro и 

І<ассационного обжалования решения суда и др. 

ОrдельнЬІе nоложения Конституции оказьmают неnс.)средст

венное влияние на формирование и реализацщо административно

nроцессуальноrо статуса rраждакика . · Прежде всего в ЗТОJ\1 nлане 
необходимо вьщелить нормЬІ, порождающие правоотношеюtя, реrу
;tпрование которьІХ относится непосредстDенно к сфере адМ11Нистра

тцвноrо права и, соответственно, к административно

nроцессуальной сфере. В nервую очередь речь щет о nраве rраждан 
nринимать участие в управлении государствешtьІМн дел~іи, nользо
ваn.сj{ равньrм право Доступак rосударственнай службе и службе в 
органах местного самоуnравления (ст. 38 Коаст-итуцки).Право rpa-
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ждан принимать участие в управлении государственньІМи деламн 

одно из наиболее обьемнЬІх прав, получивших закрепление в Ко 

ституции, оно являет собой главную, публичную форму их участИя 
государствеиной и общественной жизни. 

Важное значение для административно-процессуально 

статуса гражданина имеет и конституционное право направлять 

днвидуальньхе и коллективньrе письменньхе обращения либо л 

обращаться в органьх государственной власти, местного самоупра 

лення, к долЖностньхм лицам зтих органов, которьrе обязаньх ра 

смотреть обращение и дать обоснованньrй ответ в установленнь 

законом срок (ст. 40 Конституции). Указаиное положение им 

первостепенное значение для возможности ннстаиционного обжал 

вания действий либо бездействия, а также решений различньrх rocy 
дарственньrх органов, нарушающих права и свободьr граждан. Кр 

ме того, зто конституционное положение служит базой для админи 

стративно-процессуального реІ)·лнрования мнагообразньrх взанм 

отношений граждан с органами государства в силу необходимо 

разрешения различнЬІх жизненньrх ситуаций, возникающих в nовсе 

дневной жизни. 

В качестве основного источника формирования и peam11a 
ции административно-процессуального стату~а гражданина вЬІсrу 

пают и иньrе права, свободьr и обязанности граждан, получивши 

закреnление в Конституции. В частности, необходимо вьщелить та• 

кие конСІ·итуционньrе нормьr, как ст. 32, которая устанавливает пра• 
во на ознакамление в органах гос)'дарственной власти и местно 

самоуправления, учреждениях и организациях со еведсниями о себе 

ст. 36, закрепляющую право граждан на свободу об-ьединения в по 
литические партии и общественньrе организации, право на участие 

профессиональньrх союзах; ст. 39, которая устанавливает право 
проведение собраний, митннгов, шествий и демонстраций; ст. 67. 
заЩ>епляющую обязанность п.;штить налоги и сборьх в порядке 

размерах, установленньrх законодательством. 

ОсобьІЙ вес, на наш взгляд, имеют положения ст. 55 гаран 
. тируюІЦИе права граждан на обжалованне в суде решений и дейст
вий органов государственной- власти, местного самоуправления, 

должностньrх .ішц. Особое значение в nлан~ формирования и реа~и

зации административно-процессуальноrо стаl)'Са гражданина. ука

заиная конституционная нома приобретает в связи с совершенств 

ваннем административно-процессуального законодательства в хо 

осуществления судебно-праІJовой реформьх. предусматриваюшей 
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введение судопроизводства по административньrм делам. 

В целом nодавляющее число конститущюнньrх норм о пра

вах, свободах и обязанностях граждан в той или иной мере безус
ловно служат исто~иков формирования административно

nроцессуальноrо статуса гра.'К.данина. Зто обуеловлево тем обсто~

теJІЬством, что, реализуя любме из предусмотренньІХ Конституциеіf 

rrpaв и обязанностей, гражданин сталкивается с необходимостьЕо 

встуnать в определенньrх рамках в соответствующие адмшmстра

тивно-nроцессуальньrе отношения. 

Оrделью.rе конституционньrе нормЬІ, казю:юсь бЬІ, npю.to 
относящиеся к иной сфере прощ:ссуальноrо регулирования, не могут 

не влиять на админисrративно-nроцессуальньІЙ статус граждаНЮ{а. 

Ярким примером. такого положения служит ст. 62 Основного Закоаа. 
Ее nоложения, отражаюшие . содержание nринципа nрезумrщии ае
виновности, безусловно, относятся к nравовому nоложению гражда

нина в уголовном процессе. Однако бьшо бьІ невернЬІм считать, 'іТо 

зта nрезумпция, закреnленная на конституционном уровне, не Оl<а

зьmает значительного влияния на правовое , положение rраждаНІUІа, 

вЬІС1)11ающеrо в производстве по делам об админисrратнвньІХ nра

вонарушениях в качестве процессуальной фИІ)'РЬІ - лица. прНВJІе

каемоrо к административной ответственности. Несмотря на оnоере

дованное влияние зтой конституционной нормЬІ на админисrрат){в

но-процессуальньrй статус гражданина в одном из важнеіfіnих 

юрнсдикционньІХ проюводств, входящих в структуру администра

тивного процесса, представляетсл це.1есообразньrм уточнить содер

жание ст, 62 Конституции Украиньr, расnространив ее действие 1'1 на 

производстtю по дела.~r об административньІХ правонарушениях. Зто 

возможно путем прк.менения в тексте еrатьи обобщающеrо терr.!ина 

"nравонарушеН){е" и указання на то, что лицо не может бьrть nод
вергнуто на.казанию. пока его вина не будет доказана в законном 

порядке н установлена обвиншельньrм приговором судам либо офи

циальньrм решением компетешноrо органа. Возможность такой 

коррекции в определенной степени подтверждается и позицией за

конодателя, закрепившего в ст. 58 и 61 Конституции положе}{}Іе о 
том, что никто не может отвечать за деяния, которЬІе на ІІюме~rr их 

совершения не признаваJІИсь законом как правонарушения, что ни

кто не может бьrть дваждьІ прнвлечен к юридической ответственно

сти за одно и то же правонарушеюІе. Представляется также целесо

образньL\f с учетом наличия других админнсrративньІХ производств, 
»осящнх как юрисдикционньrй, так и неюрисдикционньІй xapaitrep, 
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включить в конституцию норму, формулировка которой llV .>D'""""'~'•• 
бьІ раскрьrrь содержание иной важной правО!JОЙ презумпции -
зумпции правомерности действий и правовой позиции 

Думается, что закрепление на конституционном уровне такого 

презумпции имело бЬІ важное значение и для реализации 

ско-про!J.ессуального стюуса гражданина. 

Следует также обратить внимание на положення, nnm."п"'~ 

uше отражения в ст. 29 Конституции УкраинЬІ. Речь идет о r<>T\<>uтu.-1 

ях от необосноваиного ареста, задержання и содержания под 

жей. Очевидно, что в котекете назв~ой статьи имеются в 

· мерьr чисто оловно-процессуальньrе . Но ведь свобода и личная 

прикосновенность гражданина ограничиваются также и в ходе 

менения мер обеспечения производства по делам об адJМИНИІЩ)атив.; 

ньІх правонарушениях. ,Думается, что зтот аспект не бьrл в 

точной мере учтен законодателем. По-видимому, заКрепление 
конституционном уровне гарантий от необосноваиного 

свободьr и личной неприкосновенности гражданина в рамках 

ниетративно-Процессуальной деятельности существенно 

бьr правовую защиЩенность граждан, послужило важнь1м Факт<>tЮІt.І. · 
влияющим на формирование и реализацию 

nроцессуального статуса ГQ.ажданина. 

ТаІ\ИМ образом, влияние конститущюниьІХ норм на ФОІDІ\ІИ"і 

рование и реализацию отрасл:е'вьІх nроцессуальньІХ статусов 
дан не вьІзьІвает сомнений. Позтом:у представляется правильньш 

верждать, что явл:яясь основньш ист_очником формирования и 

лизации правового статуса гражданина во всех сферах np~щt~CC'\'a.Jl~ 

ной деятельности, Конституция nредставляет собой основу 

гражданина и в сфере административного процесса . 
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Ю.П. Битяк, канд. юрид. наук 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАR ЛЮДИНИ 
І ГРОМАДЯНИНА В ':ФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

Законодавство України у сфері державної служби передба

чає, що державний службовець зобов'язаний здійсюовати. надані 

йому права і покладені на нього обов' язки у межах, встановлених у 

зв' язку з зайнятгям відповідної посади. Соціальне призначення 

державної служби поляrає в забезпеченні ефективного здійснення 

завдань і функцій держави, серед яких mодина, їі життя, здоров ' я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека є найважlІИВіІПИМи соці

альними цінностями (1). Сумлінне виконання державними службо
вця!'.ш покладених на них службових повноважень - одна з надій

ІШХ гарантіЙ забезпечення прав та свобод mоднни і громадянина. 
Державні служі5шщі у своїй діяльності повинні забезпечувати довіру 

суспільства і громадян до державної служби, чесно служити народо

ві України, утверджувати гуманізм і соціальну справедлИвість у від

носинах з фізичними і юридичними особами (2 ; 1993 . - .N!! 52. -
Ст. 490). 

Державні службовці отримуються свої повноваження від 

держави для забезпечення прав і свобод громадян, виконання служ

бових ооов ' язків з метою забезпечення публічних інтересів . _у 

зв ' язку з цим державна служба повинна здійсюоватися політично 

нейтральними, неупередженими службовцями, які діють виважено і 

результативно, дотримуються етичних вимог, підвищують авторитет 

державної служби, зміцнюють репутацію державного службовця . 

Всі правові акти держави (усні чи письмові) державний службовець 

ВІП<онує під особисту відповідальність. У той же час, отрим:авши для 

ВІП<онання розпорядження, службовець зобов ' язаний оцінити його з 

точки зору відповідності закону та державним інтересам. ·Рішення і 

дії державного службовця повинні відповідатц ВНІ\югам, визначеним 
законодавством. Права і законні інтереси громадян складають для 

державного службОВЦЯ найважливіші категорії, TOJ\.1)' ЩО захищені 
права та свободи надають мож.1ивості _стверджувати, що функції 

держави з цього питаннЯ є виконаними . Одночасно цим забезпечує
тьr.я стабільність суспільних відносин, підгримання режиму ·закон-

lіості, гарантується загальний правопорядок. ' 
Дотримання режиму законності у діяльності дер_?.КаDного 

службовця слід розглядати не лише як викона.ння службових повно-
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важень в обсязі й у спосіб. передбачений Конституцією та законами 

України. І поза часом виконання службових · повноважень держав

ний службовець зобов 'язаний дотримуватися слуЖбової етики . За
йнятrя громадянином посади державного службщщя зумовmоється 

низкою обставин, серед яких значна кількість має суб 'єь.т.ивний ха

рактер, - освіта, досвід роботи на державній службі, відповідна 

кваліфікації та ін . А.:~е зайняття посади державного службовця тієї 

чи іншої категорії передбачає, що особа, яка на неї претендує, ма 

моральнепрапона цю посаду. Моральна сторона полягає в тому, що 

не лише за професійними чи освітніми якостями особа може зай 

відповідну посаду державного службовця, а й за своїми моральним 

якостями, ставленням до mодей, їх гідності, честі , сумлінним став 

ленням до служби вона відповіJ!ає посаді . Державний службовець н 

повинен без належних на те повноважень брати на себе зо

бов 'язання або давати обіцянки від імені та під відповідальні 

державних органів чи посадових осіб . 

У спеціальвій літературі , дискусіях порушується питан 

про політичну діяльність державких службовців; їх ставлення 

партій, рухів, інших nолітичних об ' єднань громадян. Дехто з спеці 

алістів висловтоється у підтримку позиції, що державний слу 

вець має утримуватися від політичної діяльності у формі політичн 

заяв та акцій. будь-яким іншим чином засвідчувати своє особ:ш 

ставлення до певних політичних партій або рухів . Зокрема. 

пов'язується з неупередженим виконанням свої обов 'язків, забо 

ною для державних службовців надавати якихось переваг чи в 

ляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб. Дер 

вному службовцю слід уникати дій, які можуть викликати підоз 

щодо його упередженості у вирішенні службових справ, він не пов 

нен також під час виконання своїх повноважень чи поза - межа 

державної служби вчиняти дії, що можуть негативно вплинути 

його мор:шьні риси. У той же час ні Загальна декпарація прав 

дини, ні Європейська Конвенція з прав mодини не ставлять пит 

про обмеження політичної активності осіб, які перебувають на ~ 

жавній службі , не обмежують можТПІВостей державних службов 

виявляти своє ставлення до політичних партій. Державні ~лужбов 

можуть б)ТИ членами партій, рухів , що, однак, не повинно заважа 

сумліниому виконанню ними своїх повноважень. Службовці пови 

уникати дій, що можуть бути розцінені як використання слу»--бо 

становища у власних чи корпоративних інтересах або 

вплинуrи на його репутапіrо як державного службовця. 
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У своїй діяльності державний службовеІ.І,h має дотримува

тись 1 забезпечувати дотримання визначених законодавством прав 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організа

цій усіх форм власності , об'єднань громадян, припиняти будь-які 
спроби порушення чи обмеження прав і свобод громадян, їх 

об ' єднань, забезпечувати рівність прав і свобод громадян незалежно 

від раси, статі, соціального походження, мови, політичних, релігій

них та інших переконань, майнового стану, місця проживання, то

що. Сприяння утверджеюnо і забезпеченню прав та свобод людини і 
громадянина, реалізації обумовлених цими правами і свободами 

правомірних інтересів громадян є обов'язком Державного службов

ця. Своєю поведінкою він не повинен провокувати винИІ<Нення кон

флікгних ситуацій у стосунках з фізичними і юридичними особами. 

З цією метою він має роз' я.снювати цим особам значення їх дій чи 

вимог для суспільства, держави, регіонів, підприємств, установ, ор

ганізацій, · окремих громадян, заnобігати непорозуміНЮLі\1, а в разі 
винИІ<Нення конфліктів усіма правомірними засобами добитись їх 

усунення, розв' язати конфліктну ситуацію або звернутися до вищих 

органів (посадових осіб), я.кі мають повноваження ЩІЯ вирішення 

спірних питань. 

Законодавство забороняє державним службовцям здійсню

вати дії, що можуть тракгуватися я.к підС'Іава запідозрения його в 

корупції (2; 1995. - .NQ 34. -Ст. 266). Керівники державних органів, 
їх струкгурних підрозділів зобов' язані контролювати додержання 

державню.щ службовцями антикорупційного законодавства, вжива

ти заходів щодо запобігання корупцій, лобіювання інтересів фізич

них і юридичних осіб. Посадовим особам державних органів та їх 

апарату забороняється сприяти, використовуючи своє службове ста

новище, проведенню зовНішньоекономічної, кредитної, банківської 
та іншої діяльності з l\Іетою одержання за це для себе, своїх родичів 

або інших осіб матеріальних благ. nослуг, пільг чи інших nepeвar. З 

метою виконання своїх громадянських обов' язків державний служ

бовець зобов'язаний вЧасно дек.'lарувати свої доходи і членів своєї 
сім ' ї, валютні рахунки в Україні та_за кордоном, сплачувати подат

ки, збори і вноснrи інші ·обов'язкові платежі в nорядку і розмірах, 
установлених законом. 

Для державних службовців будь-якої категорії чи рангу 
\ 

обов' язком є виконання актів місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повнова

жень. Акти, що встановлюють особливості правового статусу дер-
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жавних службовців, не можуrь обмежувати права і свободи держав

ного службовця, встановюовати для нього не передбаче.rі законо:'tІ 

пільги або інші переваги, скасовувати або змінювати встановлені 

законом обмеження чи заборони щодо державної служби. 

Державний службовець як особа. яка виконує функції від 

повідного державного органу, зобов 'язаний шанобливо ставитися д 

інших державних службовців, громадян, буrи ввічливим , коректи 

у службових стосунках, дотримуватися високої культури спілкуван 

ня. Державні СJУжбовці вступають також у відносини 

об'єднашнnш громадян, релігійнимИ організаціями. У всіх цих вза .. 
ємовідносинах державний службовець повинен діяти виключно. 

підставі закону, в межах наданих йому повноважень, без будь-яко 

втру-тння в їх правомірну діяльність . 

У сфері внутрішньоорганізаційних відносин державний 

службовець має сnрям:овувати зусИлля на створення належних умов 

праці, ефективного забезпечення виконання службоРцями своїх пов

новаже.ІJЬ, шанобливо ставитися-до підлеглих, захищати їх від про

типравних чи своєвільних дій з боку інших с;хужбовців чи органів, 

об ' єктивно оцінювати результати діяльності підлеглих, контроmова

ти їх роботу . Керівник не повинен надавати будь-які привілеї чи пе

реваги окремим підлеглим і несе відповідальність за виконання п 

кладених на них повноважень, домагається, щоб вони особисто ви 

конували свої функції. 

У відносинах з громадянами поведінка державного службо 

вця повинна бути ввічливою, неупередженою. коректною - тако 

щоб громадянин був упевненим, що йому сприятимуть і надад) 

необхідну допомогу в його правомірних діях і вимогах. Своєчас 
розгляд звернень громадян, поданих )' встановленому законом по
рядку, і прийня:rтя відповідних рішень, здійснення заходів до усу 

нення причин і наслідків порушень прав та свобод громадян є о 

з найважливіших завдань державних службовців. Службовець н 

вправі розголошуватИ інформацію, довірену йому громадянина~ 

без його дозволу, а також інформацію, яка ёrала відомою внаслідо 
його службових повноважень, якщо остання не містить небезпе 

для держави, суспільства чи окремих гро~rадян, як і не має пр 

приховувати від громаДян факти чи обставини, що становлять за 
грозу для життя, здоров ' я і безпеки людей, крім відомостей, 

складають державну таємницю. 

Участь державного службовця у діяльності об'єднань гро

мадян, релігійних організацій допускається виключно на громадсь-
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J<.ИХ засадах : він не може бути їх засновником. входити до складу 

керівних органів або займюrи керівні посади. Відносини з 

об ' єднаннями громадян та ре.!!lіrійними організаціями І;)удуються 

державним службовцем на засадах невтручання у їх правомірну дія

льність без отримання у будь-якій формі винагороди . 

У відносинах з представниками міжнародних організацій, 
іноземних установ, громадяна~1:и інших країн державний службо

вець діє за правилами, встанов.леними міжн~рQдними актами, чин
ними протоколами, в межах nовноважень державного органу, який 

він представляє в інтересах Української держави, поважаючи звичаї 

і традиції народів інших країн. Якщо на думку державного службо

вця виникла загроза інтересам України, nравам і свободам ії грома

дян, він зобов ' язаний невіДКJІадно повідомити про це керівника 

державного органу, в якому праЦІQє, або nравоохоронні органи. 

Аналіз засад забезпечення прав людини і громадянина у 

сфері державної служби буде неnовним, якщо не зуnинитися на пи

таннях, що стосуються nрава на державну службу та порядку Гі про

ходження. 

Згідно з Законом Укра!ни "Про державну службу" грОмадя
ни України мають право на державну службу незалежно від похо

дження, соціального і майнового стану, расової і національної нале

жності , статі , політичних пог.лядів, релігійних переконань, місця 

проживання, . які одержали відnовідну освіту чи професійну підго
товку і nройшли в установлеНОJ\1)' порядку конкурсний відбір або за 

іншою процедурою, передбачеІюю Кабінетом Міністрів України. 

Наведене та інші положення згаданого Закону дають мож

ливість вирізнити три умовні групи вимог, дотримання яких необ

хідне для вступу на державну службу та її проходжеШІЯ. 

Перша груnа - це ви.моги щодо nравового статусу особи. 
Однією з головних є та. що на державну службу можуть бyr:.:f зара
ховані лише ті особи, які маюrь громадянство України. ГромадЯНс

тво, як відомо, визначає постійний правовий зв'язок особи і держа

ви, виявлЯється у їх взаємних nравах та обов 'язках і не поєднується 
з конкретною організацією (трудовими чи службовими відносина

ми). Держава забезпечує охорону і захист прав громадян, оскільки 

громадЯНство є невід' ємним nравом людини. Закон не встановлює 

nорядку зарахування на державну службу іноземних громадян. 

У законодавчому порsщку встановлені відносини, пов 'язані 

з прийняттям на державну службу._Так. особи, визнані у встановле

ному порядку недієздатними, або ті , які мають суди.І\Іість, несумісну · 
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з зайнятrям nевної посади, не можуть зараховуватися на державну 

службу . Це стосусrься і виnадків прийнятrя на державну службу 

осіб, які будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, 

які є близькими родичами чи свояками (крім патронатної) служби. 

Державна служба не може буrи nов' язана з зайнятrям посадИ в двох 

чи більше органах чи організаціях незалежно від того, державні во
ни чи ні. 

Закон не встановтоє мінімальний вік, з якого можна займа 

ти nосади на державній службі (крім окремих випадків).·Це mпа 

слід вирішити з урахуванням віку-досягнення особо!() повної право
суб'єктності (18-ти років), а також місця проходження служби . 

Друга група ви:моr пов' язана із встановленням заборон дт1 

державних органів та nосадових осіб nри ви:рішеюrі питання про за

рахування на державну службу. Вони, на nерnшй: погляд, стосуютьс• 

державних органів та посадових осіб, але мають пряме відношенЮІ 

до особи, громадЯнина. При зарахуванні на державну службу непри 

nустнмими є будь-які прямі чи неnрямі обмеження, пов' язані з со

ціальним: і майновим станом, походженнт.r, расовою чи національ

ною належністю, статrю, кольором шкіри, політичними nоглядами. 

ре~ігійними переконаннями, місцем проживання, а також іюnнм 
обставЮІами, якщо громадлиИН має відповідну освіту і професі ~ 
підготовку. Недопус;тимими є й обмеження nри nрийомі на держав-

ну службу за мовними ознака~ш, що не вш<.точає обов 'язку дер~ 

ного службо'Sця знати державну мову і вести нею необхідну доку 

мен:тацію . 

Третя група сrосується спеціальних вимог, що висувають 

до особи:, яка претендує на зайняття відnовіJщої посади в держави 
му органі чи його апараті. Вона пов'язана з рівнем освіти і кваліфі 
кації (nрофесійної підгОтовки). У деяких ВШІадках законодавч 
встановлені мінімальІІі кваліфікаційні вимоги. Так, в органи внуг 

рішніх справ на nосади рядового і молодшого начальницького cicta 
ду не приймаються громадЯНИ, які не мають повної середньої осві 

Слідчі органів прокуратури, їх засІ)'ПНИКИ та помічники nовинні ма 

тн вищу юридичну освіту . Але в цілому питання про рівень освіти 

кваліфікації (професійної nідготовки) для зайнятrя nосад держави 
службовців різних категорій у державних органах та їх anapa · 
державних підnриємствах, установах та організаціях nотреб 

свого вирішення. В одних випадках зайняття посади державно 

службовця може бути пов'язано лише з рівнем освіти, а в іИ 

ших - і з рівнем професійної nідготовки. До таких можна віднести 
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вимоги щодо сnеціальності , стажу роботи, в тому числі ;~а фахом, 
досвіду організаційної (Управлінської) роботи. вчених с:тупенів та 

звань для заміщення: певних посад, проходження підвищення квалі

фікації (стажування) . У деяКИ--х випадках необхіДно встановкrи й 

інші вимоги, що висуваються при зайнятті конкретних посад: стан 

здоров'я, обов ' язковість проходження випробувального строку, мо

жливість перевірки особи на допуск до державної служби тощо . Пе

ревірка на допуск до державної служби :~.южrшва у випадках, коли 

служба їЮВ 'язана з державною таємницею, необхідністю виясниrи, 

чи не пркrяrувалася о9оба раніше до криміна.їІьної або адміністра

тивної відповідальності, займається підприємницькою діяльністю 

особисто , Через довірених осіб, займає посади в інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, устано

вах, організація.х., об ' єднаннях rроr<Jадян. 

Підвищення рівня організаційно-технічного, інформаційно

го забезпечення процесу підготовки, прийняття. оцінки і реалізації 

управлінських рішень, поширення координаційних функцій держав

них органів, необхідність координації різних сТруктур державного 
управління, зв ' язків центральних та місцевих органів, а також їх 

зв ' язків з органами місцевого само~рядування. громадськими фор

муваннями вимагають підготовки в галузі права, економіки, теорії 

управління, соціологі'і, політично'і освіти, Вl\UННЯ спілкуватися з лю-· 

дьми, вести аналітичнУ роботу . Разом з тим це не повинно стати пе
решкодою для зайняття громадянином посади державного службов

ця, якщо держава буде піклуватися про підвищення загального рівня 

освіти, розвиток .гуманітарної освіти, створиrь можливості для 

отримання кожним належної професійної підготовки . 

Списоклітератури: І . Консnпуція України.- К. : Юрінком, 1996. 
2. Відом. Верхов. Ради України. 



В.Н. Гаращук, канд. юрид. наук 

КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЬІХ ФОРМИРОВАНИЙ 
И ГРАЖДАН КАК СПОСОБ ЗАЩИТЬІ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Всеобщая декларация о правах человека провозгласила 

право: каждого человека принимать участие в управлении своей 

страной через пасредство свободно избраннЬІх представителей; рав

ного доступа :к государственной с;rужбе в своей стране; свободного 

волеизьявления ; на сqциальную и правовую защиrу; другие общече

ловеческие права . Контроль следует признать одной из важнейших 
форм реализации таких прав. 

Словарь иностранньІХ слов определяет контроль (от франц. 

"controle") как провер:ку, или .наблюдение с целью проверки (4, 
с. 256). Французское "controle", в свою очередь, произошло от ла

тинского "contra" - пристав:ки, обозначающей "противодействие", 

"противоположность" тому, что вЬІражено во второй части, ,напри

мер: "контрреволюция", "контрманевр" и пр. (4, с. 255). Во второй 
части слова "контроль" .заключено слово "роль" (от лат. "role") -
мера влияния, значение, степень участия в чем-либо (4, с . Н7). 

"Степень участия в чем-либо". одно из толкований слова "роль" , по

видимому, можно рассматривать и как осуществление какого-либо 

действия. В зтом случае в содержании слова "контроль" , помимо 

"проверки" или "наблюдения с целью проверки". обнаруживается 

еще один, иногда упус:каемьrй смьrсл зтого слова. - противодейст

вие чему-то нежелательному. Тогда, думается, будет более правиль

ньrм слово "контроль" толковать как проверку, а также наблюдение 

с целью проверК!f для протнводействия чel'vl)' -TO нежелательНОl\'1)', 

вьmвления, предупреждения и пресечения противоправного поведе

ния со сторонЬІ кого-либо. 

Именно з:rо определение наиболее полно соответствует 

юридическОІУІ)' содержанию контроля как одного из видов форм реа

лизации полномочий государственньіх и негосударственньrх образо

ваний, проявляющихся в конкретной контрольной деятельности . 

Следует также обратить внимание и на такую его фун:кцию (которая , 

к сожалению, часто упускается из виду) , как оказание помощи под

контрольной струкrуре в наведении порядка на обьекте. 

Контроль - основной способ обеспечения законности и 

дисциплиньr в государствеином уиравлении. Без организации и осу-
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ществления контроля невозможньr работа государственного аппара

та, нормальная общественная деятельность . . Он также является од
ним из основньrх дисциплинирующих факторав поведения граждан 

и должностньrх лиц, деятельности юридических лиц. 

Контроль осуществляется в форме проверок, плановьrх и 

внеплановЬІх ревизий, обследований, истребования отчетов , рейдов, 

смотров и т.п. Его следует отличать от надзора- близкого кнему 

вида государственной деятельности, хотя у них есть и ряд одинако

вьrх черт. И контро:rь, и надзор могут производигься в форме праве

рок, нетребавания отчетов, об-ьяснений. И контролирующие органЬІ 

и надзирающие могут давать проверяемому обя:зательньrе к испол

нению указания. Цель у них едина -- обеспечение _ законности и 

дисциплиньr в государствеином управлении. Однако контроль, в от

личие от надзора, повседневен, непрерьrвен и осуществляется как 

органами государственной законодательной и исполшпельной вла

сти, судами, таки многочисленньL'І-Ш специально созданнЬІми на то 

государством контролирующими органами, а также (с определенной 

до:rей уі:ловности) обществею:ІЬrми формированиями и гражданами. 

Надзор же в государстве осуществляеr единственньrй государствен

ньІй орган. - пршсуратура. Разлячна и нормативная база контроля и 

надзора. Но :пи отличия не являются главньrми. Основная особен

ность контроля состоит в том, что контролирующий орган, в отличие 

от прокуратурьr, m,reeт право вмешиваться в оперативную деятель

ность подконтрольного об-ьеь.1а, а также самостоятельно привлекать 

нарушителей к правовой ответственности. Например, суд, решая во

прос о восстановлении незаконно уволенного работника, фактически 

принимает управленческое решение о продлении трудовьrх правоот

ношений, тогда как зти вопросЬІ отнесенЬІ к компетенции адмиНИст

рации предприятия, организации, учреждения. Дейстnия органов са

нигарного или пожарного надзора, принимающих решение о приос

тановлении зксплуатации об-ьекта до устранения вьrявленнЬІх ими 

правонарушений, равньr управленческой деятельности администра

ции зтих об-ьектов или вьrшестояших по отношению кним органов, 

а также органов исполнительной власти - местньrх государствен

ньrх администраций или исполнигельньrх органов местнЬІх Советов, 

которьrе осуществляют контроль задеятельностью указанньrх об-ьек

тов. Именно они имеют право принимать решения, определяющие 

юридическую судьбу об-ьектов, зксплуатация которЬІх приостанов

.1ена. К тому же органьІ , пожарного и санитарного наДзора 

могут са'\-юстоятельно привлекать к административной ответствен-
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НОСТИ ВИНОВНЬІХ В нарушении ДОЛЖНОСТНЬІХ ЛИЦ ТеХ обьеКТОВ, 

плуатация которьІХ приостановлена. Здесь надо пояснить. что 

только многие ученме-административистЬІ, но и законодатель 

проводят четкого различия между контролем и надзором . Отсюда 
иазваниях многих контролируюших органов, в том числе vпомяиv. 

'f.ЬІХ ВЬІШе, ВМеСТО СЛОВа "контроль", присутствует СЛОВО ' 
Таким образом, можно сделать вьшод; что название органа не 

гда соответствует характеру вьшолияемой им работЬІ. 

В отличие от контролщ)ующего органа орган На.і~З:ИіраЮІІІUІ18JІ 
(прокуратура) лишь ставит вопрос об устранении вьІЯВлеиньІх 
парушений законодательства. Прокурор приносит протест, 

предnисание либо представление об устранении парушений 

JШбо вьІИосит постановление о дисциплинарном производстве по 

лу об адмннистратнвном правонарушении НJШ о возбуждении 

ловного дела в отношении виновньІХ лиц, но самостоятельно 

ких конкретньІХ действий по ликвидации (исправлению) r-u·rv<~•rш 

на проверяемом обьекте не осуществляет. Конкретньrе действия 

наведенню порядка осушествляют компетеитнЬІе лица (само 

виновное в совершении правонарушения, либо вь1шестоящий 

чальник, имеющий право вмешиваться в оперативную 

подконтрольного el\·1)' об'ьекта). В случае необходимости к 
лииарной ответственности привлекает вь1шестоящее 

л:ицо, к ~1инистративной - уполиомоченное на то доJDІ<:НОІСТІШ 

ЛИЦО контролирующего органа, КУГОЛОВНОЙ- суд, НО Не пn•nVІ"'Т1<1ІП 

Необходимо отметить, что указаиньІе вьІШе чертЬІ, 

щие контролирующим органам и прокуратуре, не абсолютньІ . 

ствующее законодательство знает случаи, когда 

орган не об~ает одним из основньІХ признаков контроля. 

сближает его с надзором, а в деятельности прокуратурЬІ. на<юоос 

обнаружнвается один из злементов контроля. Например, 

внутренних дел. осуществляя ~tинистративнмй надзор, не 

самостоятельно привлекать к правовой ответственности лицо. 

шающее правила административного н~ора. Привлекает 

свою очередь, такой акт прокурорекого реагирования, как 

ное предп:исание обустранении парушений закона, согласно ст. 

Закона УкраиньІ "О прокуратуре" (2; 1991.- N~ 53 . -Ст. 793) 
жит незамедлительному исполнению, т.е . прокурор в зтом 

фактически вмешив~ется в оперативную деятельность 

организации, учреждения, прерьшая противоправиьІЙ ход 

Здесь законодатіль исключает свободу вьrбора поведения 
106 



'!ТО не возможно при применении прокурором других ,форм реагиро

вания. Однако прокурор по-прежнему самостоятельно не вправе 

nривлечь виновное должностное лицо к ответственности. 

В юридической литературе можно встретить уnоминание и 

об общественном контроле, к которому относят конrроль со сторонь1 

различньІХ общественньІХ формирований - профсоюзов, трудовЬІх 

коллективов, nартий, движеннй и др., а таюке отдельньІХ граждан. 

Однако, как уже отмечалось вЬІше, зту деятельность контролем 

можно nризнать с определенной долей условности, nоскольку .в дея

тельности общественньІХ формирований н граждан отсутствуют та

кие важньrе nризнаки контроля, как nраво вмешиваться в оператив

:ную деятельность контролируемого и nраво самостоятельно nривле

кать его к nравовой ответственности. В то же время ряд полномо;чнй 

общественньІХ формирований и граждан сле.цует отнести к полно

моЧЮТht контрольНЬІм. 

Наиболее массовь1е общественнЬІе формирования - проф

союзьJ - согласно Закону СССР от І О . 12.1990 r . "О профессио
нальньІХ союзах, правах и гарантиях · их деятельносrи" (1; 1990. -
N2 51. - Ст. 11 07) конrролируют соблюдение администрацией, соб
ственнико:\-І ИЛИ УПОЛНОМОЧеННЬІМ ИМ ОрГанОМ управлеНИЯ ЗЗкОНОда

ТеЛЬСТВа о труде и профессиональнЬІх союзах. Администрация обя

зана рассматривать их представлення об устранении нарушеннй за

конодательства о труде и профсоюзах, сообщать профсоюзу о ре

зультатах их рассм~трения. Профсоюзь1 вправе по просьбе своих 

членов ff других трудящихся, а также по собственной инициативе 
обращаться в суд с исковь1м заявленнем в зашиту их трудовЬІХ прав . 

Они могу иметь инспекции, службь1 правовой помощи и другие не
обходимЬІе органь1. ПрофсоюзЬІ также вправе бесшrатно получать от 

администрации, а также от органов государственного и хозяйствен

ного управления информацшо по вопросам , связанньІМ с трудом и 

социально-зкономическш.t развитием . Обьединения профсоюзав в ' 
пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдени-

ем законодательно установленного прожиточноrо минимума и свое-

временнЬІм пересмотром разметав пеНСИЙ, стипендий, nасобнй В за
ВИСИМОСТИ ОТ роста цен И др. 

Права nрофсоюзов по осуществлению контроля находят 

свое отражение и дальнейшее развитие в законодательстве о труде. 

Глава XVI КЗоТ УкраиньІ закрепляет прав6 nрофессиональньІх 
союзов осуществлять контроль за соблюдением законодательства о 

труде и нормативньrх актов об охране труда, контролировать жи-
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лищно-бьrrовое обслуживанне работников . ПрофсоюзнЬІе комитетЬІ 
предприятий, учреждений и организаций наделеньr правом заслути

вать докладьr руководителей предприятий, учрежцений, организаций 

о вьmолнении обязательств по коллекrивноl\rу доrовору и другим 

вопросам, требовать устранения вьrявлеиньхх недостатков и т. д. 

Представители nрофсоюзного органа вправе беспрепятственно по

сещать и осматривать цеха, отдельr и другие места р~ботьr на пред

приятни, в учрежденни, организации, требовать от собственника и.-ut 

уполномоченного им органа соответствующие документьr, сведеНШІ 

и обьяснения, а также проверять расчетьr по заработной плате, про

нерять рабоrу предприятий торгов;m и общественного питання, nо

ликлиник, яслей, детских садов, общежитий, других коммунально

бьrrовьrх предприятий, обслуживающих работников даннdго пред

приятия, организации, учреждения. Даже назначение работников на 

руководящие хозяйственньrе должности nредприятия, учреждения, 

организации, если они не nодлежат замещению nутем Jіьrооров, nро

изводится собственником или уnолномоченньrм им органом с уче

том мнения ·профсоюзного комитета nредnриятия, учреждения, ор

ганизации. 

Действующее законодательство предусматривает та 

возможность создания и деятельности рабочего контроля nрофсшо

зов. Положение о рабочем контроле nрофсоюзав бьшо утвержде 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.05.1989 г. (І· 

1989. - N2 21 . - Ст. 165). Оно не nротиворечит Констиrуцни Укра 
ньr и действующему украинскому законодателЬству, а следователь• 
но, согласно Закону УкраиньІ от 12.09.1991 r. "О правопреемст 

Украиньr" (2; 1991 . - N2 46.- Ст. 617) и Постановлениіо Верховно 
Совета УкраиньІ от 12.09.1991 г . "О nорядке временного действ 

на территории УкраиньІ отдельнЬІх актов законодательства Сою 

ССР" (2; 1991 . - N2 46. -Ст. 621) до nринятия соответствующих а~ 
тов законодательства УкраинЬІ зтот акт применяется на территор 

ресnублики . 

Согласно указанному Положенню рабочий контроль про 

союзов устанавливается за деятельностью госу дарственньrх, кооn 

ративньхх и общественньІХ nредприятий и организаций ( обьекто 
торговли, общественного nитання, бьrrового и коммунального 
служнвания, пассажирского транспорта независимо от их ведомст 

венной подчиненности с целью улучшения их работьr, сnраве:ЛJІИВ()tІ 

го удовлетворения потребностей населения в товарах и услуг 

обеспечения устаНОВЛеННОГО ПОрядка ИХ реа_rпрации Й ОПЛаТЬІ, За 
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тьІ nрав и интересов граждан . Рабочий контроль осуществляется ин
слекциями советов лрофсоюзов и комиссиями рабочего контроля 
rrрофсоюзньІХ комитетов nредnриятий, учреждений и организаций. 

Инспекции рабочего коІЦроля в соответствИІІ с возложен
ньІми на них задачами и в nределах своей комnетеНЩІИ имеют пра
во: а) знакомиться при проверках с документами, материалами, ин
струкциями и nриказами, nолучать друrую необходимую информа
цшо в nроверяемьІХ организациях сферьr услуг, а также в их вьппе
стоящих органа:< ; б) требовать у руководителей проверяемьІХ под
разделений письменнь1е обьяснения ло поводу вьтявлеННЬІХ паруше
ний и недостатков; в) заслушивать отчетьІ о мерах, прИЮПЬІХ ИМИ по 
результатам проверок; r) давать обязательньrе для исполнения пред
писання по устранению вьхявленньІХ нарушений; д) ставить перед 
руководителями организаций. сферь1 услуг или вЬІшестоЯІдИМИ орга
нами вопрось1 о пересмотре принятьІХ имd актов, nроведеНИІІ произ
водственно-технических зксnертиз, лабораторньІХ анализов ; е) вно
сить в исполнительНЬІе комитеть1 местньІХ Советов предложения 0 

ликвидацин кооnеративов, неоднократно или грубо нарушающих за
конодательство, и .т.д. 

Действующее законодательство (ст. 255 Кодекса УкраИНЬІ 
об административньrх лравонарушениях) nредоставляет инспекциям 
рабочего контроля nраво . составлять nротокольr об административ
НЬІХ nравонарушениях по ст. 155 КУоАП ("Нарушение правил тор
говли и оказания услуг работниками торговли, обществеиного пита
ння и сферьх усЛ)т, гражданами, занимающимися преД:rtриниматель
ск()й деятельностью").Права комиссий рабочего контроля профсою
зов ' несколько уже чем у инспекций. Кроме того они не наделеньІ 
правом составлення nротоколов об адмннистратнвньІХ правонару
шениях . Несмотря на наличие соответствующей нормативной базьr и 
достаточно серьезньrе контрольньrе полномочия надо отметить, что 
рабочий контроль профсоюзов в данное время yтpanm свои nозиции 
и практически не работает. 

Среди др)ТИХ общественньІХ формирований, обладающих 
контрольньши nолномочиями, можно вьщелить трудовьхе коллекти
ВЬІ , обьединения потребителей, общества потребительской коопера- -
цин, адвокатуру УкраиньІ, добровольнь1е народнЬІе дружиньх, лри
родоохраННЬІе общественнЬІе обьединения, органьІ местного само
,Уnравлення и др . Несколько обособ..1енно в зтом рЯду стоят средства 
массовой информации (СМИ). а также граждане. 

В соответствиис Законом УкраиньІ от 27.03 .1991 r . "О 
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предприятиях в Украине" (2 ; 1991.- N2 24.- Ст. 272) трудовой кол
лектяв предприятия с правом найма рабочей силЬІ: а) рассматривает 

и утверждает проект коллективного договора; б) рассматривает и 

решает согласно уставу предприятия воnросьr самоуправления тру

дового коллектива; в) оnределяет и утверждает перечень и порядок 

предоставления работн~І предприятия социальньтх льгот; г) воз

буждаеТ ходатайство о представлении работников к государствен
ньrм наградам и др. 

Трудовой коллектив государственного, 1ПІОГО предприятия, 

в котором доля государства или местного Совета в стоимости · И..І\-fУ· 
щества составляет более 50%, а) рассі\і:атривает совместно с учреди

телем изменения и дополнения устава предприятия; б) совмесТно с 
учредителем предприятия определяет условия найма руководителя; 

в) участвует в решении вопроса о вьщелении из состава предприятия 

одного либо нескольких структурньтх подразделений для создания,; 

нового предприятия (реализация зтих прав трудорьrми коллективами 

приостановлена Декретом КМ УкраиньІ от 15.12.1992 г., N2 8-92 (2; 
1993.- N2 7. - Ст. 52); r) принимает решения об аренде предприятия, 
созда}О{И на основе трудового коллектива органа JtЧЯ nерехода на 

аренду, о вЬІкуnе предnриятия и т.д. 

Об-ьединения граждан, создаваемьrе на основе единства ин

тересов для совместной реализации гражданамн своиХ прав и сво
бод, в соответствиис положениями Закона УкраинЬІ от 16.06.1992 r. 
"Об об-ьединениях граждан" (2; 1992. - N2 34. - Ст. 504) пользуютс.11 
правом участия в политической деятеJІьности, проведения массовЬІх 

мероприятий (собраний, митингов, демонстраІрІЙ и т.п.), могут вно

сить предложения в органьr власти и управления и т.д. Политиче

ские партии также имеют право учасТвовать_ в формировании госу
дарственной nолитики, органов власти, представительствовать в их 

среде и т.д., .т.е. фактически опосредовано контролировать станов

ление и развитие государственной политики, зкономики, социаль

НЬІХ отношений. 

Об-ьединения потребительной кооnерации - общества и 

союзьх в соответствиис Законом Укранньr от 10.04.1992 r. "О потре

бительской кооперации" (2; 1992.- N2 30 .. - Ст. 414) осуществляют 
учет результатов своей деятельности. Их ревизиониьrе комиссии 

(ревизорьr) контрольно-ревизионньrй аппарат соответствующих сою-" 

зов или аудиторские организации проводят ревизип финансово

хозяйствеиной деятельности nотребительских ~бществ, союзов и 

по~енньтх им предприятий. 
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ОбщественнЬІе инспекторь1 добровольньІХ обществ охранЬІ 

окружающей природной средьr в пределах полномочий, предостав

.1енньІХ им законом УкраинЬІ от 25 .06. 1991 г . "Об охране окружаю

щей природной средь1" (2; 1991. - N2 41 . -Ст. 546) и По;ІОЖением об 
общественном контро:Іе в об;уасти охранЬІ окружающей природной 

средьІ, утверждеЮІЬ:rм Министерством охранЬІ окружающей природ

ной средьr 04.08.1994 г. (З ; 1996. - Т. З. - С. 91), некоторь:rми друrи
ми нормативНЬІМи актами, а) принимают участие в проведении со

вместно с работникамн орrанов государственного контроля рейдов и 

праверок собmодения предприятиями, учреждения'>fИ, организация

ми и гражданамн законодательства об охране окружающей природ

ной средьІ, норм зкологической безопасности и использования при

родньІХ ресурсов; б) проводят проверки и составляют протокольr о 

нарушениях законодательства об охране окружающей природной 

средЬІ и представляют их органам · государственного контроля в об
ласти охрань~ природной с;редьr, правоохранительнмм органам для 

привлечения внновньІХ к ответственности и т .д. В настоящее вреt.tя 

согласно ст. 255 КУоАП, общественнЬІе инспекторьr охрань1 окру
жающей природной средьr составляют протокольr по составам, за

крепленнЬІм в 13-ти стать.ях КУоАП. 

Помимо общественньІх инспекторов охраньІ окружающей 

природной средьІ и упоминавшихся вьІШе ниепекций рабочего кон

троля профсоюзов, КУоАП предоставляет право еще семи (всего их 

девять) общесrвеЮІЬІМ образования:\.1 составлять протокольr об ад

мнннстративньІХ правонарушениях. т.е. совершать первичнЬІе юри

дически значимЬІе действия по возбуждению дела об админнстра

тивном правонарушении. ЗтИі\-1 правом наделеньІ народньrе дружин

ники (сосrавляют протокольІ об адмннистративньІХ правонарушени

ях по составам, закрепленньІМ в 40-ка статьях КУоАП), обществен

ньrе лесньІе ниепектора (по 11-ти статьям), общественнЬІе охотннчьи 

инспектора (по 3-м статьям) и другие. Всего представителям обще
ственнЬІх формирований подведомственньr составь1, закрепленньrе в 

83-х статью: КУоАП. Зто серьезІО.хе полномочия, имеJОщйе важньtе 
признаки контроля- право осуществлять проверку (исследование) 

обьекта или поведения физическоrо лица и давать оф~иальное за
к.:почение по результатЗ..J\.1 такой проверки. Причем заКJІЮчение здесь 

дается от имени государства, которое делегировало представителям 

зтих общественньІх формирований ряд своих полномочий. / 
Как уже отмечалось, несколько обособленное место в ряду 

образований, осуществляющих общественньrй контроль, занимают 
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еми. Их деятельность общественнЬІм контролем . в его обьІЧно 
поци:маннн, назвать нельзя, nоскольку действующее законодатель.сr 

во не относит их к общественньхм формированиям. В то же вре. 

nраво журналистов на сбор, анализ и распространение ннформац 

обращающей внимание на те или ННЬІе недостатки в деятельно 

государсrвенньІХ и негосударственньrх органов (их доЛЖf~~стн 

лиц), иньrх Образований, Закрепленная норматив~хми актами об 
заІ{Ность правоохранительньІХ органовvеоответствующим образо 

реагировать на: них обнаруживают в деятельности еми злеме 

ко11тр0ля. Несмотря на то, 'ffO информацюо собирает и абрабатьІВа 

ет конкретньrй журналист, следует говорить о контроле со сторо 

не конкретного журналиста, а органа массовой информации в цело 

nоскольку именно ним распространяется информация согласно 

кону Укранньr от 16.11 .1992 г. "О печатньrх средствах массо~:~ой ин 
формацин (печати)" в Украине. (2 ; 1993. - N2 1. - Ст. 1). 

Профессиональную деятельность адвокатов также следу 

рассматривать как особьrй способ осуществления общественна 

коJПрОля. Особьrй nотому, что нх контрольная деятельность св 

сосновной профессией, тогда как Закон Украиньr от 19,12.1992 r 
"Об адвокатуре" (2; 1993 . - .N2 9. - Ст. 62) nризнает адвокатуру 
щественньхм обьединением . 

Собирая еведенця о фактах, которьrе могу; бьrть исnоль 

ваньr в качестве доказательстn в гражданс.ких, хозяйственньІХ, ) 
ловньrх делах и делах об административньL"- правонарушениях, о 

нивая ход предварительного расследования и судебного разб 

тельства, адвокат фактически вьmолняет роль независимого обще 

веІ{Ного контролера в процессе . В ряде случаев дейсr_:вия, предпр 

-иятьrе адвокатом по результатам такого контроля. обязательньr 

государственньrх органов. 

ОсобЬJми контрольньrми полномочиями среди орган 

осущест~JUІЮщих общественньrй контроль. обладают орrаньr си 

:\tьr местного самоуправления, к которьrм Закон от 21 .05.1997 r. " 
местно:м самоуnравлении в Украине" (2; 1997. - .N2 24. - Ст. 170) 
носит территориальньrе обЩИНЬІ ; сельские. посе,1Ковьrе, rородс 

советьr; исполнительньrе органьr сельского, поселковоrо. тородеко 

совета; районньrе и областнЬІе советьr; орrаньr са!';юорrанизации 

селения . ОсобьІЙ статус зтих органов зачаСl)'Ю вьrводит проводим 

ими контроль из разряда общественного . НаделеннЬІе в большей 

меньшей степени государственно-властньхми управленческими по 

номочия.ми, которьtе делеrированьІ им государством . зти общест-
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І 

веннЬІе формирования осуществляют не только общественньІЙ, но и 

государственньІЙ конТроль (например, за ходом приватизации госу

дарственной собственности, .собтодением правил землепользования, 

распределением жилья, организацией и осуществлением социальной 
nолщики на их территории и др.) . Границу между государственньІМ 

и общественнь~1 контролем здесь провести достаточно сложно . 

Обращения граждан также с определенной долей 

условности можно отнести к одной их форм контроля в сфере госу-' . дарственного управления. В то же время они отличаются от надзора 

и контроля со стороньІ не только государственньІХ органов, но и об

щественньІХ формироваНий. ОтлИчие состоит в том, что инициато
рами праверок в зтом случае вЬІступают не государственньІе образо

вания и даже не общественнЬІе формирования, а граждане, т. е. фи

зические · лица. Не обладая административно-властнЬІми полномо
чиями, сам гражданин никаких проверок или других контролирую

щих действий не осуществляет. Обращаясь к компеtентнь~ органам 

с заявлению.ш и жалобами, он лишь сиrнализирует о вьІЯВленньІХ 

ими нарушеннях законности и дисциплиньІ, предоставляя возмож

ность компетентньІМ органам самим разобраться по существу Дела, 

привлечь к ответственности виновньІх. Разумеется, граждане не 

~праве никому давать обязательнь1е к исполнеюоо указания, вмеши

ваться в оперативную деятельность юридических лиц, привлекать 

виновнь1х к ответственности . Их конгрольнЬІе полномоЧЮ! ограни

чиваются вьІЯВлением правонарушений и информированием об зтом 

компетентнЬІе структурьі. Именно лозтому такие действия контро
лем можно назвать с определенной долей условности. УсловньІМ 

следует признать и опосередованньІй контроль граждан, т. е ., осуще

ствляемьІЙ ими путем референдума, реализации своих избиратель

ньІХ прав и т.д. В то же время обращение граждан за за~той своих 

прав в соответствующие государственнЬІе орrанЬІ, реализации дру

гих . своих гражданеких прав является важнь1м способом обеспече

ния законности и дисциплиньІ в государствеином управлении . 

Список литературьІ: 1. Ведомости Верховного Совета СССР. 2. Ві
домості Верховної Ради України. З. Збірник законодавчих актів України про охорону 

навколишнього природного середовища.· Чернівці, 1996. - Т. З. 4. Словарь ИНОС1раН
ньrх слов. - 18-е изд., стер . ·!\-!.: Рус. яз., 1989. • 624 с. 
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І. М. Компанієць, канд. юрид. нау~ 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СВОБОДИ ВІРОСПОВЩАННЯ В УКРАЇНІ 

Формування в Україні правової держави, для якої людина є 

головною соціальною цінністю, висуває на перше місце в сфері пра

вового реrулювання суспільних відносин права та свободи гРома 
дян. Це стосується й одного з різновидів світогЛЯдних переконань -
свободи віросповідання, яке було і залишається однією з грунтових 

загально-людських цінностей, невід'ємною частиною особистої сво

боди громадян. Визнання .та забезпечення за кожним громадянипо 
названого права надто важливо для нашого суспільства, бо воно ба

гатоконфесійне і в світоглядному плані плюралістичне. Діяльні 

релігійних організацій є логічним продовженням свободи віроспові· 

дання, а точніше, одним з ії складових елементів. Тому по факту 

.наскільки вільно релігійні організації здійснюють свою діяльність, 

можна судити в цілому і про свободу віросповіщшня. 

Сьогоднішнє суспільство характеризується певно 

"сакралізацією" , тобто залученн'Jм до релігійної сфери різних фор)~ 

суспільної й індивідуальної свідомості, соціальних відносин, пове

дінки та діяльності людей. Процес цей пов'язаний із зростанням: 

впливу релігійних організацій на суспільну систему, розширенням їх 
функціЙ В суспільстві, а ПОЯСНЮЄТЬСЯ, на наш ПОГЛЯд, СТаНОМ суспі 
льно-психолоrічної атмосфери. Релігійні організації заДовольняю 
духовні потреби значної частини населення України. М~чи певн 

моральний, культурний та миротворчий потенціал, ці організа 

здібні реально впливати на масову свідомість. У той же час вони 

в змозі нормально існувати і виконувати свої функції в суспільстві 

не вступаючи у певні відносини з державними органами. Реаліза · 
цих функцій залежить від характеру взаємовідносин держав 

(державних організацій) і церкви (релігійних організацій), від ї 

правового забезпечення. 

Радика..ТІЬні зміни політики Української держави щодо ви· 

рішення проблем свободи віросповідання Знайшли своє відбиття • 
прийнятті низки нормативно-правових актів, спрямованих на під 

вищепня правової забезпеченості можливосТей громадян у реалізаціl 
права на свободу віросповідання, переоцінку місця і ролі релігії 

системі громадських цінностей. Найбільш вагомим кроком у цьо, 

напрямку стало прийняття 23 Квітня 1991 р. Закону "Про свободу 
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совісті та релігійні організації" (1 , ст. 283), ЯІ<ИЙ юриДwшо закріпив 
nринципово нові організаційно-nравові засади nрава громадян ва 

свободу віросповLдання і забезпечив повноudнний правовий статус 

цих організацій. Конституція України надає широкі можлИвості в 
реалізації вказаного права, закріnmоючи свободу світогляду і вірос

nовідання: (ст. 35). Кожний вnраві сповідувати будь-яку релігію або 
не сnовідувати ніЯІ<ої, безnерешкодно відnравляти одноособово чи 

колективно релігійні культи і рmуальні обряди, провадити релігійну 
діяльність. Назване nоложення досить nрогресивне, якщо згадати, 

наприклад, що конституції деяких країн Європи забезпечують сво

боду віросповідання лише своїх громадян (3 , с. 137, 138). Таким чи
ном, кожен в Україні (а не тільки й громадянин) має nраво на сво

боду релігійних переконань . І все ж аналіз чинного законодавства 

щодо свободи віросповідання показує, що воно не nовною мірою 

відповідає новим суспільним відносинам, які склалися в нашій дер

жаві , і потребує вдосконалення . З часу прийнЯТrя Конституції і nро

голошення свободи віросповLдання в житті суспільства країни зна
ходять місце не лише позитивні nроцеси, а виникають небажані 

форми поведінки mодей. Політизація релігійних відносин, міжкон

фесійні конфлікти . вmшrають створеНWІ юрИДИЧІU(Х механізмів, 
здатних змінити на краще ситуацію в релігійному середовищі і ско

ригувати діяльність державних органів, вступаючих у відносини з 

релігійними організаціями на місцях. 

Проблема взаємовідносин держави (державних органів) і 

церкви (релігійних організацій) має багатоаспектний характер. Най

більш суттєвими є, а нащ погляд. питання розроб:ки основних nрин

ципів, на яких повинні будуватися ці відносини, а також удоскона

.'Іення форм, у яких вони здійснюються. 

Історичний досвід, аналіз законодавства та наукових дослі

джень свідчать, що nринципи взаємовідносJІН державних органів та 

релігійних організацій завжди мали конкретно-історичний характер 

і змінювалися в різних суспільно-економічних формаціях. Принци
пове значення для їх розвитку у незалежній Україні є збереження 

принциnу відокремлення церкви від держави ЯІ< політичної і право

вої основи державно-церковнИх відносин. Істотно змінившись, він . 
забезпечує суверенітет і церкви, і держави шляхом розмежуванНя 
функцій та заборони втручання в сфери їх винятков.ої комnетенції, 
надає відносинам між ними хараКтеру і форми nравових. 

Таким чином, державно-церковні відносини фукціанують ЯІ< 

відносини між самостійними суб ' єктами nрава, компетенudя ЯІ<ИХ 
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закріплена законом. Разом з тим в доповнення існуючих норм, які 

розкривають принциn відокремлення церкви від держави, слід було 

б за~іпити в указаному Законі неnрипустимість супроводжеюрІ дія-
. льності державних органів богослужінням, релігійними обрядами та 

церемоніЯми, які в останній час увійшли в моду. 
Стосовно інших прЮщипів взаємовідносин державних ор

ганів та релігійних організацій, то до них слід віднести такі, як 

сприяння держави діяльності релігійних організацій, рівне ставлен
ня держави до релігійних організацій, співробітництво і законність. 

Законодавчо наділивши релігійні організації широким обся

гом прав, держава створює й умови для їх здійснення. У першу чер

rу це стосується матеріально] бази. Органи виконавчої влади здійс

нюють передачу в безоплатне користування і повертають у власність 

релігійних організацій культові будівлі та майно, яке знаходиться у 

державній ~-!щсності і викор11стовується не за призначенням. Крім 

того, дер~а ,надала релігійним організаціям фінансові пільги, зві

льнивши від обкпадання податком на додану вартість культові по

слуги та операції з продажу nредметів культового призначення, пе

релік яких було затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 

12 вересня 1997 р., N!!. 1010 (4) . Враховуючи значну роль релігійних 
організацій у духовноr.tу відродженні суспільства, слід погодитися з 

пропозицією С. Здіорук про надання на державному рівні релігій

ним організаціям фінансових: по.тrегmень з оплати за користування 

землеЮ, водою, електроенергією (2, с. 55). Але вони не повинні на
даватися вибірково окремим ре;rі.гійиим: організаціям, як пропонує 

С. Здіорук, бо це nризведе до порушення одного з основоположних 

принципів взаємовідносин держави і церкви - рівного ставлення 

держави до всіх релігійних орJrанізацій. 

У цілому ж аналіз взаємовідносин державних органів та ре

лігійних організацій дає можлrивість зазначити відсутність правових 

моделей більшості відносин, що змушує сторони до пошуку і вико

ристання їх форм, не передбачених правовими нормами, і свідчить 

про прогалини в чиниому закюнодавстві . Важлива роль у названих 

взаємовідносинах належить місцевим державним адміністраціям. 

які поряд із здійсненням конТролю за додержанням заJ\ОНодавства 
про свободу совісті та релігійні організації вирішуЮть конкретні пи
тання діяльності останніх. СКJJ[адиими питаннямИ, розгляд яких вхо

дигь до компетенції в.казааях органів, є реєстрація стаrутів 

(положень) релігійних організацій, а також передача їм культових 

будівель та майна. Практи.ка коистаrує випадки порушення законио-
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сті під час розгляду клопотань релігійних організацій з названих пи

тань. У зв'язку з цим. на наш погляд, необхідно в Законі "Про сво
боду совісті та релігійні організації" закріпити положення, згідно з 

яким розгляд клопотань про реєстрацію статутів (положень) релігій

них організацій і про передачу їм культових будівель та майна у 

власність чи безопла::не користування повинно здійснюватися в 
присутності їх представників. 

Список ilimepamypu: 1. ВіДомості Верховної Ради УРСР-. - 1991. -
N~ 25. 2. Здіорук С . Національна церква у контексті державотворення в Украї

ніІІРозбудова держави.- 1994. - N~ 1. - С. 51-56. З. Конституції нових держав Європи та 
Азії/Упоряд. С. Головатий . - К.: Укр. Правн. фундація: Право.- 1996.- 544 с. 4. Урядо
вий кур'єр.- 1997.- 20 верес . 

В.М. Шульга, канд. юрид. наук 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Одной из важнейШих политико-юридических категорий, не
разрьrвно связанньrх с социальной структурой обЩества, является 

правовой статус индивида. Его образует совокупность прав, свобод и 

обязанностей суб'Ьекта, взятая в единстве и зафиксированная госу

дарством в юридической форме. В системе сложньrх связей, возни

кающих между государством и индивидо:м , самостоятельное значе

ние приобретают естественнЬІе земельнЬІе права , которьrми облада

ют конкретньrе суб'Ьектьr. 

Приступать к анализу естественньrх земельньrх прав, вьrяс

нению сущности назваиной категории целесообразно на основе по

ложений, касающихся правопонимания. СовременнЬІе подходьr к · 
пониманию права обусловленьr и согласуются с демократизацией 

общественной жизни, ориентацией на построение правового госу

дарства. 

Термин "право", бу.:1учи по своей сути многозначньrм, обо

значает прежде всего систбrу общеобязательньrх юридических 

норм. Зто нормативистский подход к праву. В его основу положене 

·то, что собственно правом, реrулятором поведения вьrступают имен

но . юридические предписания. Термин "право" может иметь и не

юридическое значение. Оно способно вьrступать носителем и гаран

том прирожденньrх , неоТ'Ьемлемьrх прав человека. Известно , что в 
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каждом политически орrанизованном обществе нарw. ·с правом 8 

юридическом смЬLсле (суб-ьективном и об-ьективном) существуют и 

такие права, которЬLе обьгrnо назьrвают непосредственно

социальньzми или естественньrми. Они вьrтекают из социальной 

жизни, независимо от каких-либо форм оnосредования. непосредст

венность таких прав состоит в том , что они существуюти действуют 

безотносительно к тому, nолучили они внешнее оформление или нет. 

Пе отношеншо к такого рода nравам право как юридическое явле

ние вьrступает в качестве инструментария, создаваеJ\оюrо людьми. 

последнее вЬІражается в правовьJХ предписаннях и закрепляется 8 

конкретнЬІх нормативНьrх акта;х. Совокуnность непосредственно
социальньrх (естественньrх) прав охватьrвает т-акие, например, как 

право на жизнь, на свободу и др . В их состав в ряде случаев входиr 

и nраво на землю. 

Признание одним из основоnqлагающих принциnов законо

творчества в Украине nриІЩиnа верховенства nрава создает необхо

димую базу для более углубленного анализа и обоспования земель

ньrх прав человека, создания юридических rарантий их реализации 

и защиrьІ. В современньrх условиях на становление земельнЬІх прав 

человека решаюЩее влияние оказала естественно-правовая доктри
на. Она утвердила nриоритет ero nрав и определила новьхе nодходw 
к взаимоотношениям между иидявидом и государственной властью. 

Естественное nраво человека на землю ни с фи..тюсофской, ни с об

щетеоретической nозиции не получило nока достаточной и должной 

разработки в литературе. Его научное уяснение пока тоже отсутству

ет, и лишь в самьrх общих чертах исследуется соотношение естест

венного и позитивного права, анализируются нх отличия 

(1, с. 60-67). 
Вопрос о естественном праве не нов, уже дан исторический 

обзор его учения в литературе (4, с. 127), так что истоки зтого явле
ння заложеньr еще в философии просвещения, учении древнегрече

ских и древнеримских философов. ЕстествеНЩ)-nравовая доктрина 

как одно из основньrх наnравлений nравопонимания сформирова

лась в период разложения феодализма, nодготовки и проведения 

буржуазнь1х революций. В теории nрава отмечается, что естествен

но-правовьrе взглядьІ всегда активизировалИсь при nереходе от по

лицейского государства к правовому (3 , с. 108). 
Учение о естественньrх (nрирождеННЬL'<) правах человека, 

которьrе независимьr от государственной власти, огромную роль 

сьrграло в формированни и становлении современньІХ прав и свобод 

118 



человека. Нормативистские nодходьr к праву ориептпровали на nод

чинение индивида и ero воли гос:ударству как верховной силе. Есте
ственно же, правовц докгрина <\кцентнрует внимание на индивиду

альности и автономни личности . С лозИЦИЙ данной концепции цель 

.государственной власти состоит в том , ·что она nризвана обеспечи

вать и защищать права, nредназцаченньІе природой. 

Естественно-правовая щкола в своих воззрениях ф~иче- · 
ски исходила из существования двух систем права: естественного и 

nозитивного. Под nозитивньІм (положительньІМ) nравом nонималось 

(и понимается до сих пор) офици:lJІЬНО признанное, действущщее в 

том или ином государстве право, nолучающее вЬІражение в законах 

и ИНЬІХ nравовЬІх актах. 

Главное отличие естественного права от позитивного nред

ставители естественно-правовой школьІ усма1ривали в том, что nро
истекает оно из природьr челове~tа, его разума, всеобщих иравствен

ньІХ принциповив связи с зтим и nризнается разумньІм и справед

.1ИВЬІМ. Счиrалось, что оно. nрисуще каждоl\tу человеку ат рождения, 

что оно вечно и неизмеино. 

При таком nодходе к ПJ>ироде nрав человека исходной nо

зицией является то, что их обье1,1 и содержание определяются госу

дарством, которое "дарует" их человечеству. Б данном случае nри
оритет прав человека по отношению к государственной власти ото

двиrается на второй план. След()вательно, развитие свободЬІ, инди
видуализма и автономни личносги полностью зависит от государст

ва. Если..же стрОго следовать идеям естественно-nравовой школьІ, то 
nри характеристяке лриродЬІ nр1\в че,1овека надо учитЬІвать ограни

чение власти государства правами человека. Но зто отНіодь не озна

чает и не должно вести к nрещльному умаленюо роли государст

венной власти. Такая роль существенное значение nриобретает в 
сфере охраньІ прав субьекта, а т:ооке в придании им общеобязатель-
ной форМЬІ. . 

Б системе прав и свобод субьекrа его nраво на землю зани-
. . 

мает самостоятельное место. ОнD представляет собой сложную, ем-
кую, многограиную и многомервую катеюрию. Такие характеристи

ки данной категории обусловленЬІ тем, 'ІТО оно касается человека и 
r.ражданина, по существу являеrся составной частью его прав на 

жизнь. 

Б nервую очередь можно и нужно вьщелять право на землю 

в обьективном и субьективном ~1ь1сле. данное право является стро
го регламентированньrм. Как совокупность нормативнЬІх nредnиса-
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ний оно отличается от иньrх прав, реализуется ~ порядке, установ. 

ленном действующим законодательством. Вопрос же о том, будет 

реализована nраво на земJПQ отдельнЬІм гражданином, зависит 

коикретньrх обстоятельств и разрешается самим субьектом. В одно 
случае rражданнн может осуществить прннадлежащее ему субьек 

тивное земельное право посредством получення приусадебноrо уча 

стка, в другом - садавого участка, в третьем - для ведения лично.. 

го подсобиого хозяйства и т.д. В?fешией формой рассматриваемо 

nрава является ЗемельиЬІй кодекс Украиньr, а таfО!<-е нормативНЬІ 

актЬІ, конкретизирующие и детализирующие принципиальиЬІе п 

ложешrя данного кодекса. 

Нормативное закрепление права на земJПQ не . означает, 

данная категория полностью себя исчерпала. Она может иметь са 

моетоятельное значение, оставаясь категорней · неюридической. 
данном случае речь идет о естествениом земельном праве. Оно м 

жет иметь самостоя:гельное значение и вЬІступает прирожденнь 

правом субье:кта. Данное право может бьrть иногда нормативно за 

креплено или оставаться не закреплениь~ в законе. Без какой

разиовидности естественного земельного права, обладающей ко 

кретньІМи характеристиками, можно вообще обойтись. Наnример, 

К<іждьtй субьект нуждается и обязательно реализует свое право 
приусадебньrй земельнЬІЙ участок или участок для ведения лично 

подсобного хозяйства. 

В то же время надо различать и такие земельньrе права, к 

торь1е являются нео~млемЬІми и неотчуждаемьІМ~. Они возни 

у человека при рождении и реализуются им по своему ус,.,ютрен 

Без таких nрав человек не может существовать, они обье:ктивно н 

обходимьr. Их источником являются ценности, которЬІе не нужд 

ся в государствеином признании. Трудно представить себе ситуа 

цию, когда человек мог бЬІ обходиться без зе~ши, используемой 

пути сообщешrя, для удовлетворения его культурно- и комr.іунальН 

бьІТовьrх нужд (скажем, земель общего пользования в населе 

пункт!іх). Данньrе права обеспечивают полиоцеиную жизнь иидив 

ду, и условно их можно бьшо бьr назьrвать абсол:ютньІМи, так 

нельзя ни изменить, ни прекратить. Вместе с тем бьшо бьr целесо 

разньІМ вьщелять и относительньrе естественньrе земельньrе пра 

возникновение . котор.ьrх можно связьтать с наступленнем жизне 

важньrх конкретньrх обстоятельств. К примеру, приобретение гр~ 

дании ом статуса фермера предполагает его права · на землю, без 
торой он не .может обойтись. Подобная ситуация складьшается и в 
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случае возведения гражданином обоекта. неразрьrвно связанного с 

землей, например, жилого дома. Здесь тоже можно вести речь о ес

тественном земельном праве, которое становится -неотоемлемьrм с 

~юмента возведения гражданином жилого дома. 

Представляется, что подход к земельнЬІм права должен 

бьпь именно дифференцированньІМ . В зависимосrи от конкретньІХ 

обстоятельств свойства и характеристики зтих прав проявляются 

неодинаково . практическая же значимость такого подхода состоит в 

том, что он позволяет учитьrвать все качества и признаки прав и 

ставить вопрос о защите земельного права, которое не нашло своего 

нормативного закреплетrя. 

В соответствии со ст. З Констиrуцш1: Украиньr человек, его 

жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безо~ 

пасиость признаются в Украине ~аивьrсшей соцИальной ценностью. 
Закрепляя равенство всех людей в права.х, Конституция (ст. 21) ус
танавливает, что права и свободьr человека являются неотчуждае
мьrми и нерушимьІМи. Человеку как таковому отводится автономное 

поле деятельности, в пределах І<оторого движущей силой вьrсrупает 

его индивидуальньrй Иlffepec. Реализация такого Иlffepeca осуществ• 

ляется в гражданеком обществе и опирается на естественное право 

1еловека, принадлежащее ем:у либо от рождения или возникающее у 

него в связи с насrуплением конкретньrх юридических фактов . Из

.1оженньrе общие конститу~онньrе положения касаются и естест

венньrх земельньrх прав .ІОЩJmнда . 

Государство не может не признать права человека на жизнь, 

на землю, достоинства, неприкосновенность жилища и личности. И 

хотя зти права принадлежат человеку от рождения. "защищенность" 

:и.r.t в ряде случаев, как иногда утверждается в литературе (4, с . 13). 
прИДает юридическая форма. т.е . форма закона. Действительно. ес
тественньrе права не моrут противопоставляться государству, кото

рое должно принимать на себя функцию не только защитьr и обесnе

чения, но и их законодательного формулнрования. 

Однако нельзя забьrвать, что не все естественньrе права nо

лучают позитивное вьrражение, т.е . нуждаются в nодтверждении 

текстом нормативного акта, хотя практика государств, признающих 

естественно-правовую доктрии:у происхождения прав человека, от

ІUОдЬ не отвергает их· nозитивного оформления. В совре:-.Іенньrх ус

,1овиях и ещетвенно-правовая доктрина, и nозитивистский подход к 

происхождению прав человека. не противоnоставляются. То обстоя

тельство, что не все естественньrе права человека находят надлежа-
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щее закрепление в позитивном законодател:ьстве. дает правоведам 

основание для вьшода о том, что такие права человека "вьrС1}'Пают 

весьма неопределенно, размьrго и зто затрудняет осуществление го

сударством функции Их обеспечения и защитЬІ" (4, с. 14). Сучетом 
конституционного развития УкраиньІ подобиьІй вьrвод явл:яетсж 

спорньrм. 

Право на земmо как одно из разиовидностей непосредст 

венно-социадьньІХ прав существует независимо от того, закреплен 

ли- оно где-либо или нет. Оно вьпекает непосредственно из естест

венного nорядка вещей, из самой жизни, из существующих в обще 

стве зкономических, духовНЬІХ и естественньІх природньІХ факторав 

В силу зтого рассматриваемое право хотя в язвестной мере и зави 

сит от условий общественной жизни и ее динамики, в своей осно 

· явл:яется nрирожденньІМ, т.е. абсоmотнЬІм, неизменнЬІм . . 
СмЬІСд и природа естественного земельного права состоит 

том, что возникает оно из отношения ШІДИВида к nриродной ере 

безотносительно к государственной власти и представл:яет собо 

ценность, которой человек обладает в силу своей физической, а н 

социальной природЬІ. В соответствии, наnример. с Конституцие 

Российской Федерации (ч. 2 ст. 17) такие qрава принадлежат каж 
дому от рождения. Поскольку возникновение естественньІх земе. 

НЬІХ nрав никак не связ~но с государством, его волей, то или 

их иидивида в принудительном порядке посредством государствен

ной власти невозможно. ПрирожденньІе и неотьемлемь1е естествен

ньІе земельнЬІе nрава иидивидов, rpynn mодей составляют зону, 
свободкую от государственного вмешательства, а государство обес 

печивает лишь охрану и зашиту зтих прав. 

Право человека на земmо, по существу, явл:яется частью 

лее общего его естественного права на окружающую природн) 

среду. Все, что nредставл:яет интерес дл:я человека (для его тру 

бьrга, отдЬІха и пр.), находится на земле или неnосредственно с не 

связано. Позтом:у естественное земельное право- зТо фундамен 

тальная nредпосьшка жизнедеятельности человека. 

Среди других естественньІХ прав земельное · nраво домнии 

рует, явл:яется заглавньІМ . Без nрава на земЛю невозможньr и други 

nрава. Нельзя говорить, наnример, о праве на свободУ, не nриним 
во внимание право на земmо, которое явл:яется матернадьной осн 

вой свободьr. Естественное земельное право вьrступает органическо 

nредпосьшкой реализации др)тих nрав, создания и осуществлен 

иидивидуальньrх сtратеrий. 
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Право на земmо, ЮlК и другие естественньrе права, само по 

себе не всегда вЬІражено в Rаких-либо особьrх нормах, зачастую не 
закреплено ни нормами морали, ни правовьrми нормами. Оно нахо

дится за пределами норм права. Существуя в Rачестве обьективньrх 

требований, в.ьлекающих из об1.ективной действительности, самой 
жизни, естественное право вьrступает !І виде идей, представлений . 

Однако не исюпочено, чrо последние со временем моrут бЬІТь оч>а
женьr и в определенньrх нормах (в нормах-обьrчаях, в нормах мора

ли, а иногда и в юридических нормах). 

Наличие естественного земельного права суб1.екта обуслов
лена тем, чrо жизнь каждого неотделима от земли. Созданная без 
участия человека земля как об1.ект природьr принадлежит всем.у че

ловечеству, настоящему и будущим поколениям. Каждьrй человек 

обладает естественньщ правом на . использование земли в местах 
своего проживаная и в хозяйствеиной деятельности. Без реализации 

зтого права жизнь каждого человека невозможи:а. 

В процессе взавмодействия с землей человек удовлетворяет 

свои потребности. В данном случае использование земли - резуль~ 

тат взаямадействия с землей как основньrм злемекrом природьr. Пе

редвижение суб1.екта по земле, как, к примеру, и вдьrханне атмо

сферного воздуха, не влечет за собой возникновения общественньІХ 
отношений, котор.ьrе только и моrут бьrть предметом праВового ре
гулирования. Позто:му нельзя сог:хасиrься с утверждением В.В. Пет

рова, что в данном случае налицо право общего прирощшользования 

(5, с . 92). В то же время можно и нужно говориrь о праве человека 
на естественньrе условия жизнедеятельности. Правомерна и поста- · 
новка вопроса о защите и охране зтоrо права. Нарушения благопри

ЯТlfЬІХ условий окружающей природной средьr образуют отношения, 

носящие ярко вьrражеиньrй общественньrй характер. 

Наличие естественного земельного ІІрава каждого инднвида 

мк ІІрирожденного и неизменноrо права в смьrсле нормальной сво

бодьr поведения дает основания и для постановки вопроса о соответ
ствующих обязанностях каждого субьекта. 

Обладание естеС"J.:веННЬІМ земельньrм правом является осно
ваннем для того, чтобьr соответствующие действия индивидов или 

групп бьши "социально оІІравданьr". Даmще право как обьективное 

явление обозначает не ннст}fТУционньrй нормативньrй регулятор об

щеq-венньrх отношений, а социально оправданную свободу опреде

ленного поведения суб1.екта . Такая свобода является -результатом 

nрямого действия об1.ективнЬІх закономерностей, а также иньrх ус-
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ловий жизнедеятельности mодей . В данном случае речь идет о есте 

ственном праве - праве в непосредственно социальном смЬІсле . 

Естественное земельное право :КВляется непосредственн 

входящим в сферу ответственности государства за его осуществ,1 

ние . Зто не означает, однако, только обязанность уважения пра 

человека на землю со стороньr гоgдарства. ,на последнее возложе 

также обязанность защищать указаиное право. Примером мо 

служить положения ст . Sl Земельного кодекса, определяющие порg 

док предоставления земель ~1Я ведения крестьянско 

(фермерского) хозяйства. Зтой нормой установлено, что в случае от 

каза сельского, поселкового. городскоrо, районноtо совета в . отво 

земельного участка для уКазанньrх целей зтот воnрос решается вw 
шестоящим советом, а в случае отказа - судом. Как видно, реали 

зация естественного земельного ·права граждан, ИЗ'ЬЯВИВШИХ жела 

ние вести крестьJінское (фермерское) хозяйство , обеспечена специ 

альной процедурай обжалования решения уполномоченного органа. 

Права и свободьr человека в совремеином граждаНеком 

ществе становятся не только целью законодательства и правово 

политики, но и прямо включаЮтся в содержание правового регули 

ровапня как ~епосредственньrй критериП при апределенин пра 

мерности того или иного поведения и как предмет судебной защитw; 

Государство, нормативно закреnляя естественное земельное право 

возлагает на себя обязанность' гарантировать и обеспечивать ero. 
Оrсюда вьrrекает и возможность обжалования соответсrвую~ 
реШений государственньrх органов. 

Вьщелеиие естественного земельного права наряду с пред 

писаниями, закрепленнЬІми земельнЬІм законодательством, име 

как теоретическое, так и практическое значение. По сути, естествеи 

ное земельное право вместе с друrими естественньrМи правами фо 

мируют те условия и способьr жизнедеятельности людей, котор 

об-ьективно необходимьr для обеспечения нормального функцио~ 

рования конкретного нндивнда, общества и государства в целом. 

Такие права являются необходимой предпосьrлкой обеспече 

жизнедеятельностИ человека в обществе и должньr охраняться rocy 
дарством. 

В условиях действия принципа верховенства права вопрос 

защите естественньrх земельньrх прав возникает как никогда остро. 

Несмотря на то, что естественнЬІе права могут бьnь и не закрепле 

в законе, затига зтих прав должна осуществляться в общем порЯд 

ке. Такой вьmод вьrrекает из положений Конституции (ст. 8), кото-
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рой установлено, что ее нормьr являются нормамй прямого дейст

вия. Обращение в суд за защнтой констиrуционньrх прав и свобод 

человека и гражданина непосредственно на основании Кощ:тюуции 

гарантируется. 

Государствен~ая защита естественньrх земельньrх прав по

ЮL>tается как деятельность уполномоченнЬІх государственньrх орга

нов и должностньrх лиц. Конституция предусматривает определен

ную обязанность, принимаемую на себя государством. Зтой обязан
ности соответствует право человека требовать государственной за

щитьІ от посяrательства на его естественньrе права как Закреплен

нЬІе, так и не закрепленньrе законодательством. Потребность в госу

дарственной защите закономерно вьпекает из усложнения характера 

естественньrх земельньrх прав и их структурьт. ПравовЬІе формьr та-

кой защитЬІ естественньrх зсмельньrх прав человека становятся ре

ально действующей альтернативай тоталитарньтм методам зтой за-

ЩИТЬІ. 

Нарушение естественного земельного права или преnятст

вование к его осуществлению является достаточньтм основанням для 

обращения за защитой к уполномоченньтм opraнa.,t. При зтом надо 

иметь в виду, что гос~дарство, воздержнваясь от вмешательства в 

процессьr, свяЗанньrе с реализацией естественньІХ земельньrх прав, 

призвано ограждать зти процессьr не только от своего, но и от чьего 

бьr то ни бьmо вмеша;rельства. Таким образом, в совремеином об

ществе на основе естественньrх земельньrх прав человека создаются 

необходимЬІе условия для самоопРеделения, самореализации лично
сти, обеспечения ее автономни и независимости от moбoro незакон

ного вмешательства. Любой субьект обладает естественньrми зе

мельнЬІм правО!\І, позтому он может в полной 1\tepe реализовать свой 
частньrй интерес. 

Саl\юстоятельной правовой формой защитьr естественньІХ 

земельньrх прав являеТся их судебная защита, под которой необхо

димо понимать юридический механизм, с помощью которого госу

дарство обязано обеспечцть собтодение зтих прав на основании по

ложений, предусмотренньІХ Конституцией. , 
Создание условий для повьrшения уровня судебной защитьf 

nутем расширення сферЬІ судебного механнзма ·- обьективная не

обходимость современной социальной жизни. Данная задача полно

стью соответствует положенням Конетитуцин об обеспечении граж

дан правосудием, о судебной защите от пасягательств на права че

ловека со стороньr должностньrх лиц государственного аппарата, о 
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праве на правосудие . 

В литературе отмечается, что содержание зсащигной 
·ции суда СІ<.!Іадьmается из нескольких злементов: Піредупрежде 
нарушения прав; восстановление нарушенного права;; отмена под 

конньІх нормативньІХ актов в случае их против•Оречня зако 

(признание их недействительности) ; возмешенне ущtерба и мора.; 
ного вреда, причиненного ·гражданину; решение вопрюса об ответет 

вениости нарушителя прав гражданина (2, с. 69). Все перечислен 
злемеитьr содержания защитной функции суда могут· бьпь успеш 

использованьr и в сфере защитьr естественньІХ земель.ньІХ прав че.1 

века с учетом их особенностей, о которьІХ речь шла вьІШе. 

Список /lumepamypьІ: 1. Алексеев С.С. Теория права. - М.: 
1994. 2. Кашепов 1З.П . Инспnут судебной заmюьІ прав и свобод rра1Ждан и средспа 
реализации/ІГосудерепо и nраво.- 1998.- N2 2. 3. Общая теория права и rосуда 
Учебник/Под ред. 8 .8 . Лазарева. - 2-е изд., nерераб. и доп. - М.: Юристь. - 19 
4. Общая теория nрав человека/Рук. авт. кoJL Е.А Лукашева. - М.: ІJ{орма, 1996. 5. П 
ров В. В. Правовая охрана природь1 в СССР. - М.: Юрид. JШТ. - 1984. 

В.П. Жушман, канд .. юрид. наук, 

З.Ф. Самчук, ка11д. юрид. наук 

ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН В УМОВАХ ПРИРАТИЗАЦІЇ 
ЗЕМЛІ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В КОЛЕКТИВНІЙ ВЦСНОСП 

Встановлення ринкових відносни в агропромисловому ком 

плексі викликало необхідність рефорМування земель}!:ІИх відносин 
однієї з основ перебудови аграрного сектора. Земе.ІtЬна реформа 
Україні розпочалася з формувания правової бази . Земельний коде 
УРСР, Постанова Верховної Ради УРСР "Про зем~ну рефор~ 
передбачили перерозподіл земель з одночасним наданням їх 

· постійне володіння колгоспам, постійне користування радгосп 
іншим державним сільськогосподарським підприємствам та opra . ~ . 
З3ЩJІМ та В ДОВІрЧе ВОЛОДІННЯ громадянаМ З правоМ СПадкуВ•<UІJ"-1. 

• Таким чином, перші нормативні акти по :lемельному законодав 
зберігали монополію держави на земельну власність . Право на 
даж землі не передбачалося, земля не визначалась як товар . 

· Прийняття Верховною Радою України Земе.JjЬНОГО кодексу 
новій редакції в березні 1992 р., яким, крім державІІої власності 
землю введені приватна та колективна власність, започаткувало 
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формування цивіJJ.ізованого ринку землі в Україні. . 
Вагоме значення має положення цього Земельного кодексу 

про пріоритетність права на приватизацію землі тими, хто і1 оброб

дяє. Не nозбавляються права на приватизацію землі й інші грОмадя
ни , яким виділяється земля для індивідуального будівництва, садів- · 
иицтва, дачиого та гаражного будівництва, а також для організації і 

ведіння селянського (фермерського) господарства . 

Сільськогосподарським кооперативам , колективним сільсь

коІІосподарським підприємствам та сільськогосподарським акціоне

рним товариствам земля передавалася безкоштовно в ко.:~ективну 

власність . Передбачалася передача землі в колективну власність на 

таких же умовах створеним на базі приватизованих радгоспів та ін

ших державних сільськогосподарських підприємств колективним 

сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським коо

перативам та сільськогосподарським акціонерним товариствам. 

Підприємствам і організаціям інших організаційно-правових форм, 

у тому числі створеним на базі приватизованих державних підпри

ємств, земля в колективну власність не передається. 

Колективна власність на землю закріплена і Законом 
України "Про колективне сільськогосподарське підприє~ство" , хоча 

така форма власності не передбачена Конституцією України. 

До цього часу чинним земельним законодавством не вирі

шено пигання паювання землі , що знаходиться в колективній влас

ності сільськогосподарських підприємств і організацій. 

ЗемеЛЬНИМ КОДеКСОМ УкраЇНИ (СТ. 5), ЛИШе Передбачено, ЩО 

член колективного сільськогосподарського підприємства, сільсько

господарського кооперативу, сільськоrосподарськоrо акціонерного 

товарист~а в разі виходу з нього з метою створення селянського 

(фермерського) господарства, має право одержати свою частку землі 

в натурі (на місцевості) . Ця земельна частка може успадковуватись, 

а при . продажу земельної частки інші члени підприємства, організа-
ції мають переважне право на П приДбання. · 

Законом України "Про колеJ..•ивне сільськогосподарське 
підприємство" передбачене аналогічне положення. · 
· Таким чином, приватизація землі, що знахоДИться в колек-

тивній власності , згідно з земельним кодексом, можлива лише в разі 

виходу співвласника з . колективу для створеннЯ селянського 
(фермерського) господарства. · . · 

Повна приватизація землі, що знаходиться в колективній 

власності, шляхом 1ї розпаювання між 1fЛенами колективнИх сільсь-
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когосподарських підприємств, сшьськогосподарських кооперативів 

та сільськогосподарських акціонерm:х товариств _передбачена Ука

зом президента України від 10 лисюпада 1994 р. "Про невідкладні 
заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогоспо

дарського виробництва". Указом зсбов'язано організації землевпо

рядкування в найкоротші строки зщйснити розподіл землі, що зна

ходиться в колективній власності, на земельні частки (паї) без виді

лення їх у наlУРі (на місцевості) . Кожному Ч.іІену колективного сіль

ськогосподарського підприємства, сільськогосподарського коопера

тиву · та сільськогосподарського акціонерного товариства (і тільки), 

_відповідно до Указу видається сертифікат на право приватної влас

ності на земельну частку (пай) із зазначенням в ньому розміvу паю в 

умовних кадастрових гектарах, а також його вартість у грошовому 
виразі. · 

Механізм розпаювання та приватизації землі колективноt 
форми власності нормативно закріплено Указом Президента Украї

нп від 8 серпня 1995 р. "Про порядок паювання земель, переданих у 

колективну власність сільськогосnодарськИм підприємствам та ор
ганізаціям" . На сьогодні в Україні іншого шляху (як практичного, 

так і теоретичного) прпватизації землі колективної власності не ви

значено . Україна пішла саме шляхом паюминя колективних земель, 
хоча в світовій практиці відомі такі сnособи демоноnолізації вели
ких землеволодінь, як викуп їх державою з подальшим продаже)( 

селянам, реституція на землю, зменшення великих землеволоді 

через податковий прес. 

У державі завершується найбільш відповідальний етап 

реформуванні земельних відносин - паювання земель колективноі 

форми власності. Головне в цьому mроцесі ~досягнення соціальн 

справедливості в розподілі зем,rrі. 
Указом від 8 серпня 1995 р. визначено: "При паюванні зе

мель . вартість і розміри в умовних кадастро.вих гектарах земельних 

часток (паїв) усіх членів підприємс;rв, кооперативу, товариства є рі
вними". Проте ші практиці ця проголошена соціальна справедли· 
вість не досягнута в зв'язку з різноманітністю в землезабезпече · 
різних регіонів країни, в тому числі[ і сільськогосподарських підпри 
ємств і організацій, а також наявні[СІЮ у земельному законодавст 

та окремих нормативних актах щощо/ цього питання . У даний час іс 
нують і інші проблеми, які повинні бути вирішені не лише в техні"f 
ному, але й юридичному порядку . 

Основною з них, як вбачаrnься, є забезпечення рів~ прав 
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громадян на однакові земельні дiJIЯ]I{}Uf хоча б у межах однієї Ради, 

бо при сьогоднішньому трактуванні понятгя "земел:ьна 'Частка (пай)" 

це не досягнуто. Так, на території однієї Ради може бути кількіl сіль
ськогосnодарських підпрИЄІІСТВ Та QрГанізаціЙ З різним: землезабез
nеченням , а земля розnайовується JІІИШе між членами nевкого під

приоtства, організації. 

При обчисленні паїв не враховуються землі , які знаходяться 

у приватній власності чи постійноr.tу землекористуваюrі громадян 

(особисті підсобні господарства, присадибні ділянки, земельні діля

нки для садоводства, дачиого та гаражного будівництва). Крім того, 

ці земельні ділянки. зокрема для ведеюрІ особистоrо підсобного го

сподарства . як правило, не бувають однакових розмірів . 

За період земельної реформи в сільськогосподарських під

приємствах, організаціях виконавча вЛада забрала частину земель у 
резервний фонд та до земель запасу. Ці землі згідно з чинним зако

нодавством розпаюванню не підляrають, хоча вони знаходяться в 

тимчасовому користуванні сільськогосподарсьІ\ИХ підприємств та 

організацій. У майбутньому ці землі будуть приватизовані через ви

ділення їх громадянам для ведіння селянського (фермерського) гос

подарства , індивідуального, дачного та гаражного будівництва, са-

дівиицтва тощо. 

Не вирішена проблема громадян; що переїхали з Чорно

бильської зони. Зем.їІЯ, забруднена внаслідок аварії на Чорноб~;~льсь

кій АЕС, впкточена із сільськогосподарського обіrу, отже, вона не 

може бхти nриватизована. У ряді регіонів, куди вони nереїхали, зе

мля вже була розподілена. У результаті ця категорія громадян не 

може одержати земельний пай, хоча має на нього право. 

У законодавчо~tу порядку позбавлені можливості реалізува

ти своє право на земельний nай та його приватизацію працівники 

тих сіЛьськогосподарських підприємств та організацій; яким земля 

не nередається в колективну власність . 

Отже, ~м земельним законодавством не забезnечено 
рівні стартові умови громадянам при приватизації землі . Не усунені 
також розбіжності в визначенні розміру земельної частки (nаю) . 

Так, згідно з Земельним кодексом (ст. б) при обчисленні земельної 
частки члена сільськогосподарського кооперативу, колективного 

сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського акці
онерного товариства земельні угіддя розnоділяються не лише між 

членами даних nідприємств та організацій, але й між громадянами, 

"Зайнятими в соціальній сфері села. До таких осіб належать праців-
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НИІ<И освіти, охорони здоров'я, культури , зв'язку, торгівлі , rромадс 

кого харчування, nобутового обслуговування, nравоохоронних ор 

нів, Рад народних депугатів та їх виконавчих органів, а також пенсі 

опери з числа цих осіб . Відnовідно ж до Указів Президента зеr. 

що знаходиться в колективній власності цих підприємств та орг • 
зацій, розподіляється лише між членами та прирівненими до 

особами, якими є пенсіонер~:~, інваліди та колишні працівники 

підприємств, що маіоть право nовернутися на nопереднє місце 

ти . А таких громадян знаwо менше, ніж тих, що зайняті_ в со ці 

ній сфері села. 

До ІО.нця не вирішено також питання прІ:іВатнзації земельи 

частки (nаю) в розмірі , вказаному в сертифікаті, на право прнва 

власності на цей пай. 

Земельні частки (паї) всіх членів колективних сільсько 

nодарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сі 

ськогосподарськнх акціонерних товариств є р\вннми . У виnадку в 

ходу власника земельного сертифікату з підприємстВа, кооnерат 
товариства за його заявою здійснюється відвід земельної частки 

натурі (на місцевості) і видається державний акт на право прива 

власності на земельну ділянку, розмір якої вказано в сертифі 

Проте на практИці не для всіх власниІО.в сертифікатів це можл 
Приватизувати земельну частку в розмірі, вказаному в сертифі 

зможуть ті громадяни, яІО. nершими виявили бажання приватизув 

землю. При масовому виході майбутнім власникам земельних н 

лів необхідно перш за все прокласти дороги для під'їзду до всіх 

ляпок. Таким чином, дЛЯ тих, кому земля буде виділятнся в оста 

чергу, вона буде зайнята дорогам~ загального користування 

об'єктами інженерної інфраструктури (майданчиками, зрошу 

ними й осушувальними каналами, протиерозійним захистом зем 

тощо) . Ось чому необхідно законодавчо закріпити створення 

інженерної інфраструктури з відведенням nевної частини землі 

таких цілей. 

Не передбачено Таl{ОЖ у чинному законодавстві й обме 
ня' прав майбутніх власниІО.в колективних земель при проведе 

через земельні наділи трас, ліній зв'язку, електропередач тощо, в 

не гарантовано прав землекористувачів, які експлуатуватимуть 

об'єкти . 

Як вбачається, дЛЯ забезпечення права кожного rром 

на на земельну частку (пай) ·необхідно прийняття нормативного 

та, яким було б гарантовано компенсацію втрат за неможливість 

130 



одержати у приватну власність своєї земельної частки (паю) _ 

Чинним законодавством нарешті дана відповідь на запи

тання, чи бути землі товаром, яка знаходиться в колективній влас

ності : Указами Президента від 10 листопаііа 1994 Р - та 
8 серпня 1995 р . встановлено, що право на земельну частку (пай) 

може бути об'єктом купівлі-продажу, дарування, міни, успадкуван

ня, застави. Це означає, що об'єктом цих угод є не земеЛьна ділянка 
в натурі , а право на неї. Під правом на земельну частку законода

вець передбачив право вимагати у приватну власність земельної ді

пянки в розмірі земельного паю . 

Як засвідчує практика, реалізувати право на земельну част

ку (пай) як об'єкт купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування та 

застави не завжди просто. Так, член колективного сільськогосподар

ського підприємства може продати, подарувати, обміняти своє пра

во на земельну частку (пай) не лише громадянинові , але й юридич

ній особі , бо заборони на це в Указах Президента не передбачено. 

Тоді співвласником землі, що знаходиться в колективній власності 

колективного сільськогосподарського підприємства, стає інше під

приЄJ\1СТВО чи організація, що не узгоджується Законом України 

"Про колективне сільськогосподарське підприємство" . 

Члени колективного сільськогосподарського підприємства 

самі не можуть ВИЬ.J'Пити права на земельний пай, як і підприємство, 

через тяжке фінансове становище, хоча і виступають проти продажу 

права на нього іншим фізичним чи юридичним особам. 

Крім того, члени колективних сільськогосподарських . під

приємств , сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподар

ських акuіонерних товариств мають право на безперешкодний вихід 

з цих підприємств та організацій і на одержання безкоштовно у при

ватну власність своєї зе:wельної частки (паю) , що засвідчується дер

жавним акто:\-І на право приватної власності на землю. Одержані у 

приватну власність земельні ділянки, гранw-rний розмір яких не мо

же перевищувати норм, установпених Земельним кодексом для се

лянських (фермерських) господарств (50 га сільськогосподарських 

угідь, а загалом) , 1 ОО га власники можуть продати, подарувати, об

міняти, передати в спадщину, здати в оренду, під заставу. При від

чуженні земельної ділянки забороняється зміна цілевого призначен

ня землі . Продати пай можна лише громадянам України. Будь-яких 

інших застережень щодо розпорядження одержаною в приватну вла

сність земельною часткою (паєм) чинним законодавством не пере

дбачено. Як засвідчує Практика, відчуження земел-ьних ділянок про-
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вадиться громадянам, які не є членами сільсJ>когосnодарсьІ<l!х під

nр.иємств і організацій , а це, як застерігають окремі науковці та nра

ктики, призведе до зменшення сільськогосnодарських утідь цих під

приємств і організацій, скорочення виробництва, втрати робочих 

місць. 

Вбачається ,необхідність законодавчого в.ирішення mrraннa: 

РИНJ<У земельннх паїв з використанням nевних умов та обмежень, у 

тому чис;rі закріплення пріорите:rноrо nрава сільськогосподарських. 

nідприємств, кооnератJІВів, товариств та їх членів на nридбання чи. 

оренду земельних часrок (nаїв) своїх членів з гарантією державної 
nідтримки за рахунок видачі nільгових кредитів. 

Слід відзначити, що nраво на земельну часпсу (nай) 'lЛенів 

сільськогосподарських акціонерних товарисrв має свої особ.ливості. 
Чинне Законодавство не забороняє члену акціонерноrо товариства 
вклаСти в акці!Jнерннй каnітал вартість земельного паю, хоча і не 
nередбачає таку можливісrь. Це питання може бути вирішено стату

том самого ~кціо~ерного товариства. При цьому той, хто стає чле

ном товариства і вкладає земельну частку (nай) в акдіонерниіі каnі
тал. втрачає nраво на неї, бо земля у вартісному вираженні відбива
єrься в акціях. 

Акціонер є держателем акцій, які віи як Ч..'lен товарИства 

. може використати в _господарській діяльності цього товарисrва. 

,nродати· (або nозбутися іНІІІИМ чином) не лише членам товариства, 

але й третім особам, в то:му чдслі юридичним. Таким чином, влас

ником землі може стати не сільrосnвнробник а "nосередник" , а зем

JlЯ через риноR. цінних nаперів nопаде в ринR.овий обіг і тим самим 

може бути вилученою із сіm.ськоrосnодарськоrо виробництва . 

Вказане засвідчує, що nроблема реформування земельних 

відносин в акціонерних товариствах також повинна. бути вирішена в 

законодавчому nорЯД~()'. 

Розnаювання землі та видача сертифікатів на nраво приват

ної власності на земельну частку (пай) створили нові земельні пра

вовідносини між суб'єь."Тами власності і господарювання в аграрно

му секторі, nравове реrулювання яких rютребує лодаЛьшого удосм

налення. 

Указ nрезидента "Про оренду землі" від 23 квітня 1997 р. 
заnровадив п~редумови для того, щоб власник землі мав змогу nо

госnодарськи розпорядитися · нею, заnовнивши: деякі прогалини зе

мельного законодавства. 

Важливим є nоложення щого Указу про те, що двоє або 
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більше власників земельних сертифікатів можуть за своїм бажаИЮІМ 
здавати в оренду спільну ділянку. Отже, члени колективних сільсь

когосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, 

сільськогосподарських акціонерних товариств- власники сертифі

катів, не виходячи з членів цих підприємств та організацій, можуть 

здавати свої земельні паї в оренду з метою більш ефективного вико

ристання землі. 

Указом передбачено право на оренду землі як одни з видів 
об'єь.1ів цивільно-правових відносин: право на оренду земельної ді
лянки може бути продано, подаровано, успадковано, заставлено, об

міняно або ж відчужено іншим способом_ 

Новацією цього Указу є право обмеження кориС1)'ВЗ.НКJІ чу

жою земельною ділянкою, а також те, що право на оренду можу бу

ти пррданим на конкурентних засадах через аукціони, конкур

си і т. п. 

З метою створення умов для ефективного використання зе
млі на договірній основі встановлено коло осіб, які можуть бути 

орендодавцями та орендарями земельних ділянок, nорядок укладен

ня договору, умови та підстави його припииеиня. 

В системі орендних відносин, що складаються •. орецдодав
цями є не лише власинки земельних часток (паїв), але й .Члени сіль
ськогосnодарських підприємств і організацій, що одержали сертифі

кати на право приватної власності на земельний пай. 

Указом встановлено, що орендна плата встановлюється 
угодою сторін. У даний час кількість орендодавців значно переви

щує кількість орендарів, бо, як свідчить практиха, орендарями ви

ступають у більшості фермерські господарства. При такій ситуації 
земля може здаватись в оренду за безцінь. Для захисту сільськогос

подарських товаровиробників-:- власників земельних часток (паїв) 

та сертифікатів на право власності на земельний пай необхідно, як 

вбачається, внести необхідні зміни в чинне законодавство щодо 

орендної плати за землю. яка повинна базуватися на кадастровій 

оцінці землі. 

Вбачається також необхідність у законодавчому закріпленні 

захисту зданої в оренду землі від погіршения її якості, бо в угоді про 

здачу земельних ділянок та паїв в оренду юридично засвідчується 

зобов'язання орендодавця не втруча1ися в справи орендаря. 

Список Лi11]epamypu: l. Бідо~· .>Сті Верховної Ради України. 2. Урмо-
вий кур'єр. • · · 
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Д.В.Задихайло,канд. юрид. наук 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЬІХ СТ АНДАРТО В 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Всеобщую декларацию прав человека, международньІе пак

тьr об зкономических, соцнальньrх и кульrурньrх, а также о граждан

еких и политических правах справедливо рассі\!атривают в качестве 

докумешов, содержащих основополагающий международньІЙ стан

дарт прав человека современного гражданского общества. Особого 

внимания среди указанньrх прав заслуживают зкономические пра

ва- на труд, на достойньІЙ жизненньrй уровень, на владенне иму

ществом. Так, согласно ст. 17 Всеобщей декларации прав человека 
каждьІЙ человек имеет право владеть имуществом, как едииолично, 

так и совместно с другими лицами. В соответствии со ст. 2l зтой 
декларации каждьІЙ человек имеет право на труд и свободиьІЙ вьІ

бор работьх, на справедливьrе и блаrоприяrиЬІе условия труда и за
ІЦНІ)' от безработицЬІ. Ст. 25 Де:к.;Іарацни закрепляет право человека 

иа такой жизненньm уровень, которьІЙ является необходимьІМ для 

поддержания здоровья и благополучия его самого Й его семьи. Дан
ньrе права закрепленьr также и Международном па:кте об зкономиче

ских, соцнальнЬІх и кульrуриьrх правах, нормЬІ которого, в отличие 

от норм Декларации, имеют обязательньІЙ характер для присоеди

нившихся кнему государств. 

Невозможно не обратить внимание, одиако, на поразнтель

ньrй парадокс - отсутствие среди иорм упомяиутьrх документов 

права на предnрннимательскую деятельность. в~ именно рьrиоч

иая зкономика с ее автономиьrм частньrм товаропроизводителем, 

действующим в условиях конкурентной борьбьІ за наиболее зффек

тивное удовлетворение потребительскоrо спроса на началах свободw 

ценообразования, лежит в основе всех теоретических конструкций. 

раскрЬІвающих природу гражданского общества. UоЛитическая сво
бода человека-гражданина справед:шво рассматривается как произ

водная категория от его зкономической автономии. А ведь рьrиочная 

зкономика однозначно предnолаrает в качестве своей движущей ся

льr именно предnринимательство. Почему же право на предnрини

мательскую деятельность не заняло подобающеrо ему места в сис

теме прав человека? Ведь оно no св ·: ей с~:щиадьнqй и правовой при

роде не тождественио ни праву собственноСти, ни праву на труд, 
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хотя реализация права на предпринимательскую деятельность и 

даннЬІе права - органично связанньrе категории .. Так, имущество, 

находящееся в собственности лица, ивляется материальной основой 

для осуществления предпринимательства, а предпринимательская 

деятельность, в свою очередь, является одной из предпосьшок, осно

ваний возникновения права собственности на произведеннь1й товар, 

получениую прибьшь . Использование себетвенником имущества с 

целью І;JОдучеиия доходов, т.е . предпринимательское его использо

вание, охватмвается традиционньш пониманием содержания 

правоl'.ючия пользования, принадлежащего собственнику. 

Право предпринимательской деятельности можно рассматривать 

как правовую предлосьтку реализации нньrми лицами права на 

труд ИТ.П. 

Думается, однако, что причину отсутетвил фиксации права 

на такую деяте,;п,ность в указанньrх междуиародно-правовьrх доку

ментах следует искать в обстоятельствах исторического характера, 

сопровождающих процесс их разработки и понятия. Исходить, оче

видно, следует из того. что к 1948 г. - момеmу принятия Всеобщей 
декларации прав человека и тем более упомяиутЬІх пактов уже су

ществовал так назьІВаемьІЙ соцнюfистический лагерь. И дело здесь 

не в очередной демонизации коммунистической идеологии и прак

тики, а в обьективной конетатацин того, что зкономической основой 

социализма являются государственная собственность на средства 

производства и адмииистративно-командная зкономика. Предпри

нимательство в зтих условиях являлось полпмм антиподом такой 

основе, и лозтому категоричность неприятия его легализации, как на 

национальном, так и международно-правовом уровнях, легко об:ьяс

нима. Думается, что при разработке названньrх документов полити

ческое давление СССР и его саттелитов сказалось на их содержании. 

Обьяснима и уступчивость Запада в зто вопросе . Право на предпри

нимательскую деятельность стало аксиомой для обществеиного соз
нания зтих обществ. Оно реаЛизуется самой активной частью насе
ления, которая в силу зтого факта и общественного признания своей 

социальной ценности не так остро нуждается в правовой защите, тем 

более на международном уровне. В то же вреJ\.ІЯ права наемиьrх ра

ботнико:м, как более завпсимой социальной группьІ, наоборот, неот

ложне нуждаются в защите и ее гарантиях . 

Важно отметить, что ни "Билль о правах". ни французекал 

Конституция (1958 г.), ни Конституция ФРГ (1949 r.), ни Констmу
ция Японии (1947 г.) uраlff'И:Чески не содержат упоминання о праве 
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граждан на предпринимательскую деятельность . Но есть и 

примерЬІ. Так, Конституция Италии (1947 г.) в ст. 4 фиксирует 
просто право, а обязанность граждан в меру своих возможностей 

согласно своему вЬІбору развивать деятельность или 
функцию, способствующую материальному или духовному ......... n ............ ~ 

су ·общества. Положение зто й нормЬІ дополняется и развивается 

ст. 41 зтой Конституции, закреnляющей свободу частвой хо:ІЯИС'N8 

венной ннициативь1. И хотя в даннЬІх нормах не упомянуто поІюп1ІІІІІІ 

"предпринимательство", Qпределенное тождества ме~ ними 

но установить. · Конституция Испании (1978 r.) в ст. 34 зюq>е:nиJІ&ІІ 
право граждан на создание предприятий. 

Если же обратиться к Конституции УкраиНЬІ, а 

ст. 42, где прямо закреплено право граждан на прс~дrrринима·телu.-41 

скую деятельность , можно исПЬІТать удовлетворение от работЬІ 

ЧеСТВеННОГО ЗЗКОНОдателя, раСПІИрИВШеГО Таl<ИМ образом vn·ul""ru'rv-J8 

ционньrй "набор" зкономическнх свобод. Возникает вопрос : яв_r~яt~• 

ся ли в силу зтогофакта Конституция Укранньr передОВЬІМ rтn.I'V>AІPu . ..-

TOM 'сравнительного конституционного права? Думается, что 

Конституции многих посткоммуннстических государств 

традиционноrо своего назначенltя должнЬІ вьшолнить и ряд .......... ЦІ ..... .~~ 
фичесІ<Их функций, вьrrекающих из шаткого 

политического равновесия общества, осуществляющего переход 

зкономическому, политическому и идеологическому п_тхюрализr.tу . 

В зтом смь1сле одним из наследий тотаЛитарюма являетс1 
чрезвьхчайная бюрократизация общества и государства, проявляю

щаяси через коррупцию, саботаж и дискриминацию прс~дтФннимате-~ 

лей, а также циркуляцин уравнительньхх, антирьхщJЧНЬІХ социальнЬІХ 

ориентиров у значительной части населення . Можно ли в зтих ycj}o-
• виях ограничиться простой конетатацией права на предпринима

тельство как одной из зкономических свобод, даруемьхх гражданам 

Конституцией? Ответ очевиден. Конституционное закрепление права 

на предпрннимательс:кую деятельность, его содержание, принцнпьr, 

гарантии, место в системе правового регулирования в контексте со

отношения с nубличньхми интересами, обьекrивно требующнми ог

раничений предпрннимательскнх свобод, обязательно должнЬІ найти 

свое отображение в Конетитуцин УкраиньІ как страньх с вЬІраженО 

болезненнь1м характером социальньхх трансформаций. 

В ЗТОМ СМЬІСЛе необхОДИМО rоворить О ВОЗЛОЖеНИИ на Кон· 
ституцшо особой идеологической, информационно-ценностной 
функции, саздающей идеолого-правовьІе гарантии от попьrrок реа-
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лизовать зкстремистские сценарци социально-зконо"шческого раз

вития Украиньr. Указанньrе положения, будучи зажрепленньrми в 

Конституции и обладая вьrсшей юрИД}{Ческой силой, могли бьr вьr

nолнить и свое прямое назначеНІ{е - стать принциnнальной осно

вой всей системьr правового pery лирования предпринимательства в 
Украине. Особо острая nроблема соотношения предприниматель

ских свобод и средств государственпо-правового воздействия на 

предnринимательство, отражающнх публичнЬІе интересьr, столь ха

рактерная для текущего законодательства, могла бьr бьrть в извест

ной мере разрешена через вкточение J3 процесс оценки содержания 

зтого законодательства Конституционного Суда Украиньr. Четко 

сформулированньrе в Конституции нормьr - принципьr предприни

мательской деятельности должнь1 вьmолнить функции вектора пра

вовой 11олитики, nоказь~аюшеrо законодатето рамки и направле

иия его законотворчесЮІ:х усилий в условиях ньrнешнего болезнен

ного становления предпринимательских отношений. 

Что же должно бьrть зафиксирована в КонституЦ:ии в кон

тексте сказанного? Во-nервьrх, Конституция должна зажреnить nо

;:южение о том, что обесnечение nредпринимательских свобод JШЛЯ

f:-тся ·главньrм зкономическим (публичньш) интересом государства 

исходя из признания предпринимательства главной Д13ижущей силой 

социально-зкономическоrо развития. Принциnиально необходимой 

nредставляется также и расшифровка предnрннимательских свобод 

как вкточающих в себя возможность свободного вьrбора видов 

предnринимательской деятельности, свободьr договора, свободьr 
конкуренция, свободьr ценаобразования и свободьr расnоряжения 

прибьrлью. Нормами Конституции государство обязано гарантиро

вать гражданам, а также основанньrм ими предлринимательским 

юридическим лицам, , право на предnрннимательскую деятельность. 

Тесно nримьrкают к даННОl\1)' праву и требуют nозтому закрепления 

nраво граждан на учреждение nредпринимательских юридических 

лиц и право на участие в ІШХ. Зти права также доЛЖНЬІ бьrть гаран

тированьr с nазиций возможностей их реальной и беспреnятственной 

реализации. Крайне важно закрепить в Констюуции и гаранrии 

nротив незаконного и необосноваиного вмешательства в предпри

нимательские свободьr. 

Развитие предпринимательскоrо законодательства неизбеж

но и nостоянно обнажает имманентньm el\ory внутренний конфликт 
между nредnринимательскими свободами и ограничивающим их rо

сударственно-правовьІМ воздейс:rвием, реализующем публичньrе ин-
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тересЬІ . Проблема nредпринимательского законодательства в конеч 

ном итоге. и состоит в создании зтому системному противоречию с 

отІІетствующих прав.овьrх механизмов согласования и разрешенwt. 

На системном уровне правового реrу.'1ирования предприннмательст 

ва в дащюм контексте необходимо вЬІстроить цепочку согласован

ньrх и взаимозависимьrх понятий- мнструментов такогорегул 

вания. Думается, она может бьггь представлена в следующем виде 

· публнчнЬІе интересЬІ - цели - средства, - гарантии ограничен 

государственпо-правового воздействия. Зтой системной связью зл 

ментов факrически охватьmается понятие "публичньІЙ порядок осу 

ществления nредпринимательства". 

І . В качестве публичньrх интересов, обеспечение котор 

только и может бьuь осnованием ограничения предпринимательс 

свобод, могут вЬІступать равенство возможностей реализации пра 

на nредпрннимательскую деятельность, а также безопасность чел 

века и общества. 

2. В числе целей' государственпо-правового воздействия 
условия предпрщшмательской деятельности, . реализующих публ 

ньrе интересьr, должнЬІ бьuь зафиксированьr : защита свободьr ко 

куренпии и ценообразоваюrя; защита интересов потребителей в 

честве и безопасности потребления, в свободе потребительского в 

бора; защита прав и интересов предпринимателей от парушений 

стdроньІ государства; запятость населения и св:Язанньrе с ней соцв• 

альньrе гарантии; формирование государственного бюджета и бюд• 

жетов органов местного самоуправления, централизованньrх фоІІ'\ 

ДОВ . 

З. Анализ действующего в Украине законодательства по-: 

зволяет вьrделить следующие государственно-правовьrе средства 

воздействия на условия предпринимательства, примеияемьrе ДJІІ 

достижеюrя указанньrх целей : 

а) регистрация - установление общеобязательноrо призна" 
ния государством суб-ьекrа права в качестве пр.едпринимателя; 

б) установление государСтвенной монополии на определен

ньrе видЬІ предпринимательской деятельности; 

в) лицензирование - установление спецнального пор 

доступа к осуществлению отдельньrх видов предпринимательск 

деятельности; 

г) установление общенормативного регулирования пор~ 

осуществления отдельньrх видов предпринИмательской деятельно 

(например, торговой) ; 
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. . . 
д) стандартизация - установление обязательнЬІх нормати-

нов качества производимь1х товаров и предоставляемьІХ услуг; 

е) установление обязательньrх требований к орrанизацион

но-правовой форме суб"Ьектов предпринимательской деятельности, 

действующих в определенной сфере - особьІЙ порядок создания 

юридического лица, формирование его имущества, фондов, установ

ление минималького установного фонда и др.; 

ж) определение особенностей правосуб"Ьектности отдельньrх 

суб"Ьектов предпринимательской деятельности; 
з) наделение полномочиями контроля соответсТвующих ор

ганов исполнительной власти государства за соб:ііодением устаиов
ленноrо публичноrо nорядка осуществления nредпринимательства; 

и) установление оснований и nорЯДЮl реализации юридиче

ской ответственности предпринимателей за нарушения публичного 
порядка осуществления предпринимательства. 

Важно при зтом закреnить в законе в качестве правового 

принципа положение о том, что применение средств государственпо

правового воздействия не может угрожать реальной возможности 

физических и юридических лиц осуществляТь предпринимательс:кую 

деятельность или угрожать ликвидацией предпринимательс:ких сво

бод и предпринимательской мотивации. 

-l. Для обеспечения зтоrо важнейшего в предприниматель
стве принципа необходимо, д)'JІоtается, вЬІстроиrь следующую систе

му правовьІХ rараитий, закрепив их законодательно: -
- средства rосударственно-правовоrо воздействия на пред

принимательство и применение их исключительно для указанньrх 

целей; 

- исчерпьrвающий перечень таких uелей; 
- исчерпьmающий перечень сфер, средств государственпо-

правового воздействия на предпринимательство; 

_ - обязательное информпрованне предпринимателей об ус-
танавливаемьtх и применяемьІХ средствах воздействия, несоблюде
ние которого иск.-nочает ответственность предпринимателей; 

- исчерпьmающий перечень органов государства, управо

моченньІХ осуществлять rосударственио-прЗвовое воздействие, и их 
четкая компетенция; 

- исчерnьmающий перечень составов предпрнииматель

ских правонарушеІtИЙ, nорядка и nределов назначаемьІХ за их со

вершение санкций: 

--,- основания и nорядок юридической ответственности rocy-
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рства, его органов и должностньrх лиц за нарушение законньІХ да ~ 
nрав и J{}ІТересов предпрннимателен. 

Реализацня указанньrх мер могла б1-1, как nредставляетс.11., 

гармонировать nроцесс законодательного регулирования nредпри

нимательства в Украине, ооеспечить законность режима практиче
сJ<.ого осуществления, подготовить почву для кодификации nубJШЧ
Иого nредпрнннмательского права и в конечном итоrе создать мах

снмальньrе правовЬІе и орrанизационньrе nредпосьшки для беспре
nятствеююrо осуществления гражданамн своего констиrуционноrd 

права на предпри11имательскую деятельность . 

Список литературьt: 1. Права человека : Сб. междунар. документов. 
_ м.: Изд-во МГУ, 1986. - С. 26-28. 2. Консmтуции буржуазнЬІх государств: Учеб. по
собие/СОСТ- В. В. Маклаков.- М.: Юрид. лит., 1982.-408 с. 

В.А. Биrун, канд. юрид. наук 

МЕЖДУНАРОДНЬІЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Развнmе международньІх связей вьrзьrвает необходимОСТІt 

расІІІJІРеННЯ сотрудничества между государствами, в том числе и в. 

области права . Расширение и интенсификация контахтов УкраИНЬІ с 
друrнми государствами имеет своим естественньrм сле~ствием воз· 

ннк:н:овение многочисленньrх различньrх лравоотношеннн, в которЬІе 

вс;хуnаюr граждане У краннЬІ с нностранньrмн гражданамн или ино
с-rраІfНЬІМИ предприятиямни наоборот. 

Безусловно, что норма.;Іьное развитие межrосударствеННЬІХ 

отноmеІjНЙ невозможно без nризнания и зффективного осушествле
ННЯ всех прав человека, лриобретенньrх им в одной стране и за ее 

пределами. И в nервом, и во втором сщ'Чае должньr бьпь обеспече

ньr rарантин правовой защитьr путем обращения в судьr и в другие 

юрксДНІ(L(НОННЬІе органьr. Согласно ст. 8 Всеобщей ;декларации про 
человеJ<.З "І<.ЗЖдЬІЙ человек имеет право на зффектнвное восстанов
ленке в nравах компетентньrми национальньrми судамн в случае на· 

руmе:ння его основньrх nрав, предоставленньrх ему конституцией и.1И 

закоJІом". Bonpocьr, связанньrе с защитой nрав нностранцев-. и нно

с-rраннЬІ:Х ю~ндических лиц в суде,. nризван решать международнЬІЙ 
rражданскки процесс. 
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Вопросу о сущности и месте международного гражданского 

rтроцессуальног<t права в общей системе права в отечественной пра

вовой науке не уделялось должного внимания, которого он заслужи

вает по своей важности и имеет не только теоретическое, но и прак

тическое значение . Зтот вопрос рассматривается в основном в рам

ках международного частного права (далее- МЩl), и продолжает 

оставаться дискуссионньrм п:о настоящее время. 

Среди . вЬІсказанньrх мнений следует вьщелить три основ
ньrх, главньrх направления. Одна группа авторов считает, что меж

дународное гражданское процессуальное право ~ зто часть wm . 
. Другая - исходит из концеІЩИИ внутригосударственной природь1 

международного гражданского nроцесса (далее - МГП), полагая, 

что он является составной частью гражданского процессуального 

права . Сторонники третьего направления исходят из того, что меж

дунаро~ое гражданское процессуальное право занимает самостоя

тельное место, являясь отдельной Отраслью права. Появились и та
кие мнения, что МГП - зто составная часть международного пуб

личного права. 

Последние две точки зрения не привлеклн к себе внимания 

правоведов . Позтому основной проблемой является вопрос об отве

сении МГП к системе МЧП или же к системе внутриrосударственно

го, а именно гражданского процессуаm.ного права. 

БольшинСТво отечественньrх учеНЬІх относят МГП к науке 

МЩ1, ибо он связан с вопросами регулирования гра.жданских, се

:мейньrх и трудовьrх отношений, содержащих нностранньrй злемент 

и возникающих _в условиях междунар.одной жизни, _а иностранньrй 

злемент в гражданеком деле порождает определеННЬІе процессуаль

НЬІе последствия. Польские авторьr К. Пшибловский, М. Сосник, 

В . Валашек также вопросьr международного гражданского nроцесса 

относят к wm. Аналогичньrм образом поступают германекие юри
стьr, в частности Л. Раапе, Г. Кегель, относя к МlП1 вопросьr между

народного гражданского процесса . По преоб:rадающему в чехасло

вацкой науке мнению нормм МГП входят в МЧП наряду с коллизи

онньщи и материально-іІравовЬrми (или прямьrми) нормами (4,c.l5). 
Безусловно, без связи с изучением проблем МЧП невоз

можно плодотворно осуществить разработку вопросов международ

ного гражданского nроцесса. Общее, что предопределяет во мноrих · 
случаях совместное рассмотрение воnросов МЧП и МГД состоит в 

том, что они реrуJІЩ}уют отношения с "иностранньrм злемекrом"; 
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именно в зтом смьІсле следует в данном случае nонимать термин 

''международнЬІй". Однако достаточно ли ЗТОГО для. отнесения мгn 

в состав МЧП? 

Развивая оnреде;Іение МЧП. Л. А. Лунц nишет: "В состав 

, МЧІ1 как спеuифической отрасли правоведения входят воnрось1 

nравосnособности иностранцев, коллизни законов, воnрос унифика

ции материальньrх гражданско-nравов'ьrх законов различньrх стран, 

воnросьr международного гражданского nроцесса" . Далее он разгра

шІЧИВает nредмет отрасли и nредмет науки МЧП и указьmает: 

"Облас:rь науки меЖДународного частного права шире международ
ного частного nрава как отрасли советского nрава, ибо она охватьr

вает изучение не только норм и отношений гражданеко-nравового 

характера в указаином смьrсле, но и норм международного граж

данского nроцесса, которьrе остаются в сфере гражданского nроцес

са как отрасли советского nрава" (5, с. 32, 33). Позднее, в З т. 

"Курса международного частного nрава", nосвяшеином ~междуна
родному гражданекому nроцессу, Л. А. Лунц в соавторстве с 

Н.И. МарьШІевой отметили, что вьrделение воnросов МГП в само

стоятельную правовую дисциплину связано с существенньІми труд

ностями, nо зто му, на их взгляд, только в составе МЧІ1 как единой 

отрасли nравоведения nроблемь1 правоспособности нностранцев · и 
их граждансtllіх процессуальньrх nрав, гражданской правосубьект
ности иностранного государства, правового режима его сделок и су

дебного иммунитета, воnросьr международной подсудности и колли

зионньrх проблем, nрцзнания иностранньІХ законов и юридической 

СИЛЬІ иностранньІХ судебньІх решений, равно КаК и материальнЬІе и 
процессуальньІе nроблемЬІ внешнеторгового арбитража, могут полу

чить достаточно полное и всестороннее севещение (б, с. 12). 
Г. К. Матвеев, оnределяя МЧП как важнейшую отрасль 

права, отмечал, что к сфере МЧІ1 относятся нормЬІ, регламенти

рующие воnросЬІ международного гражданского nроцесса. "В тrге

ратуре не раз nредлагалось, - пншет он, - ограничить предмет 

международного частного nрава одними коллизионньІми нормами. 

С точки . зрения строгой отраслевой классификациИ, зто nредложе

ние, в nринципе, не может вьІЗвать возражений. Однако с методиче

ской точки зрения воnросЬІ правосnособности нностранцев и вопро

сь• международного гражданского процесса удобнее исследовать п 

nреп:одавать в комплексес коллизионньrми нормами" (7, с. 283). 
По зтому поводу необходимо заметить, что воnросьr между

народного гражданского процесса также традиционно рассматрива-
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ются и в учебниках, и курсах по гражданекому nроцессуальному 

праву, поскольку они охватьшаются предметом отрасли гражданско

го процессуалЬ!fОГО права и регулируются соответствующими разде

лами ГПК каждого государства . Кроме того, при рассмотрения и 

разрешении гражданеких дел с участием иностранного злемента 

действуют общие правила гражданского судопроизводства, с изья

тнями и дополнениями, указанньrми в международньІх договорах и в 

разд. VI ГПК УкраиньJ . 
. Согласно второй точке зрения, І\1ГП является частью внут

ригосударственного гражданского процессуального nрава. Л.А.Лунц 

и Н. И. Марьzшева утверждают: ''ПроблемьІ международного граж

данского процесса относятся к гражданекому процессу как отрасли 

права" (6, с. 10). Но зто само по себе, по их мненЩQ, еще не пред

решает ответа на вопрос о том, к какой отрасли правоведения надо 

отнести обсуждаемьхе проблемьr. 

На недопустимость смешення МЧП и МГП указьmал и до

революционньІЙ Правовед Т.М. Яблочков : "Во избежание недоразу
мения мьr должньr здесь же указать на необходимость строжайшего 

различення понятий процессуального и материального права. Сме

шение зтих понятий в науке международного права ведет к особо . 
nагубньrм заблужденилм, ибо те нормЬІ, коллизии, которьrе реrули

руют конфликтьІ законов в международном процессуальном праве, 

отюодь не совпадают с нор~rами, коллизиями, которьrе регулируют 

спорьr в праве материальном" (10, с . 4). 
С зтой точкой зрения следует согласиться. Хотя соотноше~ 

ние между МЧП и МГП несколько иное, чем между внутренним ма

териальньІм и процессуальнЬrм правом, рассматривать МЧП и МГП 
как нечто целое или как целое и часть - значит смешивать форму и 

содержание, поскольку в любом случае в МЧП обьединенЬІ нормьr 

материальньrе, а в МГП - процессуальнЬІе . 

Смешение МЧП и МГП может привести к большим ошиб

кам как в теории, так и на практике при решении отдельньrх вопро- . 
сов . Так, рассмотрение ·представительства в МГП и в МЧП как од

ного и того же института равносильно приравниванию представи

тельства в гражданеком процессуальном и гражданеком праве, од

нако зто совершенно разнЬІе институтьr, на что справедливо обра

щено внимание в процессуальной науке . То же самое можно сказать 

и о других ниетитутах как МЧП, так и МГП, например, о признании 

и исrіолнении иностранньІх судебньrх решений, рассмотрение кото
рьrх в рамках МЧП невозможно . 
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Такое об'ЬединеЮІе представляется невернь1м и с точки 1ре

ния понятийной, терминологической. В основе разделения права на 

частное и публичное лежат различнь1е критерии, и в частности , со

держаЮІе реrулнруемьІХ отношений и способ реrуЛирования, или 
правовое положение суб'Ьектов в правоотношениях, т.е. 

"материальньІЙ критерий реrулирования'' и "формальНЬІЙ крите

рий" . Если защита права предоставлена заннтересоваЮІому лицу, 

посл:еднему и принадлежит право требовать на базе норм частного 

права. Если же орган власти должен вьІстуmпь в защигу нарушен

ного права, перед на.\>І.и право публичное(l,с.32) . Представители 

"формальноrо критерия", кроме того, считают, что частное право 

реrулирует отношения, возникающие между равньІМи суб'Ьектами. 

Что касается публичного права, здесь государство в лице своих ор

ганов вЬІступает как суб'Ьект, имеющий принУдительную власть над 
своим контрагентом . Следовательно, процессуальнЬІе отношения 

нельзя отнести к частиому праву, так как ОШІ являются публнчно
правовьІМи. 

Таким образом, международное гражданское процессуаль

ное право неверно рассматривать как часть мсждународного частно

го права, хотя они тесно связанЬІ между собой, как, к примеру, внут

реннее гражданское и гражданское процессуальное право . 

Многие западноевропейские юристЬІ также обосновьmают. 

что МПІ не является самостоятельной частью WШ. Например, бо.І
гарский процессуалист Ж . Сталев очень метко указал : «Термин 

"международнЬІЙ rражданский процесс" обозначает не отдельное 

международное граждаНское дело, а совокупность процессуальиьІХ 

норм, т.е. международное гражданское процессуальное право . Зто 

. не отдельная часть правовой системЬІ. а составная часть граждан
ского процессуального права. Зто есть часть внутреннего права нa

mero государства, даже если имеет своим источником международ
ньІе конвенции. МеЖ,Ц)'ИародньІЙ гражданский процесс в области 

гражданского процесса соответствует международному частиому 

праву в гражданеких отношениях. Как всяко~ государство имеет 

свое международное · частное право, так всякое гqс)·дарство имеет 
свой междунароДН'ЬІЙ гражданский nроцесс» (8, с. 681). 

Определнв место международного гражданского процесса в 

системе. права, необходимо вьrяснить его сушность. Следует отме

тить, что в юридической лнтераrуре он широко не исследовался, и 

вЬІсказьmаиий по зтому ловоду сравнительно немного . ОбЬІЧНО МГП 
определяется как совокуnность вопросов процессуального характера. 
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связанньІХ с защитой прав ипострандев и иностранньІХ юридических 

лиц в суде или арбитраже (2, с.3 59). Однако такое определение ' 
страдает неполнотой' и не раскр:Ьmает сущности МГП. А.Ф. Воронов, 
не соглашаясь с предложенньrм определением, считает, что обьек

тивно МГП представляет собой совокупность норм, содержащихся 

как в международньІх договорах, так и во внутренн~м законодатель

стве. Посколь:ку международнЬІе договорьr, по его мнению, - зто 

источники международного nубличного права, а оно представляет из 

себя самостоятельную систему, отличную от внуrриrосударственно
rо права, то МГП является межсистемНьrм комплексом (3 , с. 22) . 

Надо сказать, что первая часть рассуждений А.Ф. Воронова 

относительно nонятІІЯ МГП не вьІЗьmает никаких возражений, тогда 

как с его конечньrм вьmодом вряд ли можно согласиться и преЖде 
всего потому, что он берет за аксиому как раз спорное утверждение, 

что "международньІе договорьr - зто источники международного 
nубличного права" . которое не является внугриrосударственньrм 

правом. Для того чтобьr поставить под сомнение даниьІЙ вьmод, дос

таточно сослаться на Конституцию Укранньr, в которой закрепіrено, 
что действующие международнЬІе договорьr, согласие на обязатель

ность которьІХ дано Верховной Радой УкраинЬІ, являются чаСтью 

национального законодательства ·УкраиньІ (ст. 9). Не случайно по
давляющее больщонетво процессуалнстов безоговорочно относят 
соответствующий международньІЙ дог9вор к источника.м граждан

ского процессуального права. А.Ф .Воронов, к сожалению, оставляя 

в стороне теории имnлементации и трансформации, с'іИТает, что 

международньІЙ доrовор, содержащий волю двух или более субьек

тов международно~о публичного nрава, не r.южет бьІТЬ источником 

внутреннего, в частJІости гражданского процессуального права. 

Для определеЮІЯ понятия международного гражданского 

процессуального права необходимо затронуть вопрос о предме'rе и 

методе гражданекосо пРоцессуального права. Определяющее значе
ние здесь Имеет все-таки сам харакrер отношений, а не метод реrу
лирования. Конечно, предмет регу.'Іирования международного граж

данского процессуального права во многом совпадает с предметом 

реrулирования внуrриrосударствеиного процессуального права, ко

торьrй можно вьrделить по наличию в нем "иностранного злемеита" 

(иностранца, Лица без гражданства, решение иностранного суда и 
т. д. ). ПриЧем надо отметить, что международнЬІе процессуальньrе 
отношения регулируются не только ГПК каждой страньr, но и меж

дународньrмидоговорами, т . е. нормьr международньІХ договоров ре-
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rулвруют отноmенм межгосударственньrе, на что юtкак не могут 

' nреrеІf.довать нормьr того или иного инсти'І}'Та · отрасли внутреннего · 
права. 

Уместно остановиться и на вопрасе о том, что nониМается 
под иностранньrм (международньrм) злементом . Б Will обьrчно вьr
деляют три основньrе rpynnьr имущественньrх отношекий, для кото

рьrх характерно наличие такого злемента : 

1) имущественньrе отношения, суб-ьектом. ~оторьrх вьrступа

еr сторона, по своему характеру являющаяся ниосrраниой. Зто мо

rут бьrть гражданин иностранного государства, иноетраиная органи

зация или даже иноетраиное государство; 

2) имущер-венньrе опІошення, когда все их участННІ<И при

надлежаткодному государству, но об-ье:rсr (наnример, наследствен

ное имущество), в связи с которьrм возниІ<аЮт соответствующие от-

ношення, находится за границей; . 
З) имущественнЬІе отношения, возНИІ<Новение, изменение 

или прекращеІШе которьrх связано с юридическим фактом, имею

тим место за rраницей (nричинение вреда, заюооченне договора, 

смерть и т.д. ) (2 , с. 15; 5, с. 19). 
Надо отметить, чrо отечествеиная доктрина исходит из того, 

чrо нормьr МtП1 регулируют rраждаиско-правовьщ семейнме и тру

довЬІе отношения с иностраинЬІм з.Лементом. Вместе с тем согласно 
СТ. l , 24 ffiK УкраиньІ суду ЛОДВСДОМСТВеИНЬІ дела це ТОЛЬКО ІЮ 
сnорам, возННІ<аЮщим из гражданских. семейньrх, трудовьrх, но и 

кооnерати.Вньrх отношений, а также дела, возникающие из админи

стративно-nравовьrх отношений, и дела особого производства. В 
двусторонних договорах о nраВовой nомощи по гражданеким и се

мейньп.І делам также речь идет о некоторьІХ делах особого nроиз

водства (об ограничения деесnособности или nризлании лица недее
сnособньш, о признании гражданина безвестно отсутст:вующим , 

об-ьявлении умершю.1 или установлении факта смерти). 

Характер реrулируемьrх отношений МЧІ1 и МГП также 

свидетельствует о том, что нормьх МГП неверн:о вюtЮчать в соста~;~ 

Will, а nравильнее их отнести к гражданекому nроцессуальн:ому 
nраву как внуrриrосударсtвенной отрасли nрава. 

Слово "международнЬІй" nрименлтельно к МГП уuотребля· 

ется в том случае, когда оно устаиавливаеr лравоопющеиия меЖдУ 

лицами, лрииадл:ежащими к различнЬІм государствам , и судом, а 

также вьrходящие за рамІ<И отдельиой nравовой сцстемьі и требую· 
щие вьшснения, какой закq_н к лим nрименяется. 
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Что же касается метода, то, думается, что МГП не имеет 

своего собственного метода правового регулирования. Тах назЬІвае

мьrй коллизионньІЙ метод не является собственно методом правово

го регулирования гражданеких процессуальньrх правоотношений, 

которьrй характеризуется специфИІ<ой правового положения субьек

тов гражданеких процессуальньrх правоотношений, процессуально

юридических фактов, епособов формирования содержания правоот

ношений, процессуальньrх санкций и гражданской процессуальной 

формьr (9, с . 22). 
КоллизионнЬІе нормьr сами по себе не содержат правил по

ведения участнИJ<ов тех или иньІх общественньІХ отношений, не ус

танавливают их права и обязанности. Они лишь отсьшают к тем 

нормам, которьrми зти отношения будут уреrулироваНЬІ no существу 
методом, характеризующим отрасль права, к которой ~ти нормьr от~ 

носятся. Исходя из такого подхода, к МГП должньr бьrть отн~

сеньr гражданско-процессуальньrе нормьr, унифицированньrе путем 

заключения международньІх соглашений, а также, еСтественно, пра

вовЬІе нормЬІ, содержащиеся во внутреннем гражданеком процессу

альном праве. Для мгп характерен гражданск~-процессуальньІЙ 
метод регулирования, при котором суд занимает актнвную и ре

шающую позицию как орган государства, осуществляющий право

судне . 

Участники гражданеких процессуальньrх отношений, одним 

из которьrх является суд, не МОІ)'Т рассматриваться как равноправ

ньrе, nосхольку суд обладает оnределенньrми властньrми полномо

чиями по отношению к лицам, участвующим в деле, и другим уча

стНИІ<ам процесса, даже если ими являются. иностранньrй гражданин 

или ипостранное юридическое лицо. 

· Кроме того, субьектами международньІХ гражданеких про

цессуальнЬІх отношений, являются-не только суд и другие участники 

процесса, но и госу дарст.ва, заключив~е международньlЙ договор, 

в котором содержатся . нормьr, регулирующие гражданско

процессуальньrе отношения с иностранньrм злементом. 

С учетом сказанного можно определить международное 
гражданское процессуальное право как совокупность u систему 
правовЬІх норм, содержащихся во внутреннем праве государства u 
в .международньІХ договорах с участием зтого государства, регу

лирующих гражданские процессуальнь!е отношения между судами 

и другими участниками процесса, одним из которьzх является ино

странньІй злемент, при осуществлении правосудия по граждан-
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ским делам. 

В науке гражданского nроцессуального nрава уходят в nро

ш.тrое спорЬІ об узком и широком понимании nредмета гражданского 

.nроцессуального права, т.е . относится ди кнему как отрасль права 

только деятельность суда по осуществлеюпо правосудня или к нему 

относится еще и деятельность несудебньхх органов (третейских су 

дов, товарищеских судов, нотариальньІХ органов). В соответствиис 

ньше действующим законодательством, наделяющим суд властью 

осуществлять nравосудне по гражданеким делам, гражданский про

цесt необходАМо понимать в узком смь1сле слова; т.е. как судопро

изводство. Позтому, nредставляется, что нормЬІ МГП также отно

сятся только к деятельности государственного суда, но не третейско

го суда. Последние вопросьІ следует отнести к международно:му 

коммерческому или международному торговому арбитражу . 
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С.Е. Федоров, канд. юрид. наук 

О НЕКОТОРЬІХ ПРОБЛЕМАХ ЗАЩИТЬІ ІІРА.В 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО УКРАИНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

В условиях тяжелой зкономжеской ситуации в стране роль 

и значение защитьх прав человека при реализации налоrовьІМи орга

нами своих полномочий трудно переоценить. В то же время процесс 

организации такой защитЬІ остается достаточно слоЖньІМ, а его пра-· 

вовое регулирование - незавершенньщ и противоречивьІМ. В связи 

с зтим исключительно важньхм являются разработка системьх защи-
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тьІ прав и законнь1х интересов украинских налогоплательщиков, 

формирование и анализ су дебно-арбитражной практИІ<И применения 

законодательства в сфере налоговьІХ правоотношений, совершенст-_ 

вованне налогового законодательства. 

Известно, что налоrовЬІе правоотношения возникают в про

цессе деятельности rocy дарства по установленюо и взиманюо нало
гов и ииьLх обязательнЬІх платежей. Зrи отношения предполагают 

субординацюо сторон, одной из которьІХ- налоговому органу, дей

ствующему от имени государства, принадлежит властное полномо

чие, а др)той ---,. налогоплательщику - обязанность повиновения . 

Более того, права налогоплательщика по смЬІслу ст. 64 Конституции 
УкраиньІ могут бьІТь ограниченьІ законом, но только в той мере, в 

какой зто необходимо в целях защнтьІ основ кон~оиноrо 

строя, прав и законнь1х интересов других лиц, обеспечения.безопас

ности государства (1 , 1996. - .N2 ЗО) . Следует заметить, что зто по

ложение полностью соответствует общепризнанньІМи принципам и 

нормам международного права, в частности, ст. 29 Всеобщей декла-
рации прав человека, где сказано, что "... ~ человек имеет 
обязанности перед обществом, в котором только и возможно сво

бодное и полное развитие его личности" (2). 
Однако предоставленне налоговьІМ органам: полномочий · 

действовать властно-обязьmающим образом при взимании налогов 

должно бьпь правомерньrм в той степени, в какой такие действия не 
отменяют н не умаляют права и свободьr человека. Так, плательши

ку налогов, гарантирована согласно ст. 55 Конституции УкраиньІ 
судебная защита от неправомерньrх действий налоrовьrх органов. 

Различие в способах nриведения в действие механизмов зтой защи

тьr обесnечивает права личности и rocy дарства в целом, должно от
вечать интересам самого общества и не nротивореч1пь принципам 

демократического государства. 

В настоящее время сущ~ствует три основньІХ. способа защи

тьІ прав налогоплательщиков: в порядке адм.ииистративной подчи- · 

ненности согласно ст. 14 Закона У~q>аиньІ "О государственной нало
rовой службе в Украине" от 04.12.1990 r . с изменеmwш (1 , 1991. -
N2 6. - Ст. 14): в суде общей юрисдющии согласно ст. 236 ГПК Ук
раиньr; в арбитражном суде в порядке ст. 1 Арбитражно-

процессуального кодекса УкраиньІ . · 
Сучетом того, что в Украние отсутствует Декларация прав 

налогоплательщиков, nодобная сущесТвующим в некоторьІХ разви- : 
ть1х государствах, так же как отсуrствуют конкретнь1е права пла-
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тельщикав в основньrх налоговЬІх законах странЬІ, вьrшеприведен. 

ньlЙ перечень епособов правовой защитЬІ является исчерпьшаюЩJQr 

и реrулирует возможность ~бжалования необоснованньrх решениt. 

действий или бездействия на:юговьrх органов . Процесс обжаловаНQ 

nрактически всегда является результатом спора меЖдУ налогопзщ. 

тельщиком и налоговьrм органом, nри котором участники щ). 

разному оценивают одни и те же фактьr, нормативньrе аІ<..ї'ЬІ, вьmодg 

документальньrх nроверок, финансовьrе санкции и пр. Как показ~~~о 

вает практика, большинство таких споров возникает по результата~( 

документальньІх праверок и связано с квалификадией тех или ИНЬQ 

доходов или расходов , определеннем величиньr налогового обяза
тельства . Однако спорЬІ могут возникать и без документальнЬІх про. 

верок, в частности, если налогоплательщиком ста,вится nод соми. 

ние правомерность сбора "налоr~вой информации" , например, с 11>. 

nользованием оперативно-розьrскньrх мероприятий, когда наруш.. 

ются его права и законньrе интересЬІ . 

Из опьrга работЬІ налоговьrх органов видно,· что налогоІІ.JІІt> 

тельщики предпочитают процедуру административного разбИJ'І

тельства как наиболее зффеі<тивную, менее дороrую и nриводящуІІJ 

к бьrстрьш результатам и компромиссньш peшelllfm,I. Только ~езва
чительная часть споров после административного nроизводства ПСІ' 

реносится в суд. Еще меньше споров решается в судах, минуя 110" 

пьпки васпользоваться возможноетями получения результата и по

рядке административной подчиненности . 

Не вникая в особенности каждого из вьшrеприведеннwх 

способов, необходимо отметить, что сам порядок обжалования дей

ствий (актов) налоговьrх органов не определен единьтм норма~ 

ньrм актом, складЬІвается из десятков различного рода документов • 
в большей степени формируется за счет существующей nрактики. К 
сожалению, количество противоречий и применении налогового за

конодательства так велико, что судьr, не говоря уже о самих налого

вьrх органах, не в состоянии предоставить реальную возможнОСІ) 

нішоrоплательщикам в защите их законньrх интересов. так, одной 8 
главньrх причин, порождающих нарушение прав налогаnлатель 

ков, является наличие конфликта меЖдУ налоrовьІМи органами 

плательщиками в подходе к толкованию норм права и правил ., 
применения на ·практике. Действительно, в недрах Государствеми 

налоговой администрации УкраинЬІ (ГНАУ) существует Строгая 

министративмая иерархия. ИньІми словами, если для налога 

тельщика или судебного органа инструкции ГНАУ и Министерства 
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фtшансов УкраинЬІ (МФУ) - просто nодзаконньrе актьr, а ратьяс

!{еНИЯ, ими издаваемьrе, - обьrчнЬІе рекомендации, не носящие .обя

зательного характера, то для на.:-югового ниепектора зти документЬІ 

- единственное руководство к действИІ9, так как он находИтся в 

nрямом административном nодчинении у opraJfa. издавшего ту или 
иную инструкцию, раз·ьяснение и т.д. Именно позтому в случае не

соответствия инструкции закону налоговьІй инспектор будет бьrстрее 

руководствоваться первой, в то время как ~lЯ судьи изначально 

применение только закона. Таким образом, налоговьІЙ инспектор, 

добросовестно осушествляя свои служебньrе полномочия, может yc
ueri:шo совершать незаконнь1е действия, нарушая права законопос

лутного налогоплатель.щика, которьІЙ впоследствии вьrнужден за

щищать их в судебном порядке. 

В целом соотношение налогового З;аІ<онодательства с nодза

конньшн нормативньши докУментами, издаваемьши ГНАУ, являет
ся серьезной проблемой по определенюо пределов nравопримени

тельного толкования. Действительно, то;Ікование права, :как прави

ло, производится как судебньши органами, так и налоrовьrми адми

кис..-rрациями, исполняющими конь."РетньІЙ закон. Однако юридиче

ской наукой сегодня еще не вЬІработанЬІ жесткне критерии1 показьr
вающие, вь1шел за nредельr толкования налоговьІЙ орган, приме
няющий закон, или нет. Помиlію того сам вопрос о наделении ГНАУ 
правом толкования пусть даже и налоговЬІх законов является одним 

из спорньrх. Здесь, с одной сторонЬІ, вполне очевидно, что как бьr 

nодробно ни бьш разрабстан закон, реальная жизнь и практика го

раздо богаче, и, естественно, ни один закон не в состоянии )'Честь 

всевозможнь1е СЛ)'Чаи и ситуации, особенно в сфере налоговьrх от

ношений; с другой - толкование закона, хотя бьr формально, долж

но бьrrь прерогативой законодателей. Любая передача законодате

лем своих полномочий налоговьrм органам всегда связана с угрозой 

того, что воля законодателя будет неталкована по меньшей мере не

правильно либо в худшем СЛ)'Чае налоговьІЙ орган может превьrсить 

свои полномочия, вь1йдя за рамІШ своей компетенции, и ведомст

венньrми нормативньши актами станет решать те вопросьr, которьrе 

регулируются исключительно законsuш, что зачастую и делается. 

Представляется необходимьІМ вьrделить еще одну проблему, 

связанную с существующим дисбалансом между правами и обязан

ностями налогоплательщиков, налоговьrх органов и других участни

ков налоговмх отношений. В настоящее время прав у налоговьrх ор

ганов намного больше, чем у налогоплательщиков, чего не скажешь 
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об обязанностях последних. В зтой связи установить равновесие м 

жду налогоплательщиками и налоговЬІми службами - задача 

законодателя, поскольку зто позволит сделать калоговую систе 

Украииьr более устойчивой, избежать изшrшних "репрессивиьІХ 

мер в отношении законопослуmньІХ плательщикав налогов . 

Разумеется, будет педостаточно законодательно опредеЛИl'Іrt 

праВа и обязанности участников налоговьrх отношений. Зти пр 

должнЬІ бьІТь гарантирОваньr государством , а исполнение обязанн 

стей обеспечено nресечением неправомериьІХ действий .. Огею 
следует, 'ПО .каждьІЙ участник налоговьrх отношений должен чет 

знать свои права и обязанноёти в соответствии с требованнями на 
логового законодательства, особенно в тех случаях, когда речь ид 

о включении "механизма" ЗащитЬІ от неправомериьІХ действий 

сударствен'ньІХ учреждений или, наоборот, недобросовестного 
nолнення самими налогоплательІЦЮ<аМИ налоговьІХ обязател 

nеред государством. 

Непосредственнq к проблеме защитьr прав налогоплате, 

щиков относигся разработка процедурьr охранЬІ так назьmаемо 

"налоrовой тайнь1" . Данное понятие в украинском налоговом за 

нодательстве отсутствует, охватьmается термином "служебная 

коммерческая тайна" и регулируется ст. 13 Закона "О государстве 
ной налоговой службе в Украине" . Известно, что информация, отн 

сенная к налоrовой тайне, не должна становиться без достаточньа,. 
оснований досгояннем nартнеров, конкуреитов или кримннальнwх 

струкrур . для обеспечения процесса защить1 необходимо nоявление 

факrически нового института налогового права - налоговой тайнw, 

что, несомненно, даст налогоплательщику доnолнительную гаран· 

тию его безоnасности, а зто в условиях жесткой кою<уреитной борь

бьr будет совсем нелишним. 

В итоrе следует заметить, что налоговая система УкраиньІ 

сможет функционировать ' нормально только тогда, когда налогопла· 

тельщик станет равноправньІМ nартнером государства, будет добро

вольно .стремиться уnлачивать налоги и вьmолнять возл~женньrе на 

него обязанности, перестанет расценивать процесс защитьr своих за· 

кониьІХ прав и интересов как безнадежное и несправедливое заRІ· 

тне. Государствениьrе органьr, возможно, тогда смоrут преодолеть 

необходимость видеть в каждом законоnослушно:м налогоплате.11о· 

щике nотенциального преступника и не станут компенсировать не· 

достатки налогового законодательства усилением 

розьrскной деятельности специальньrх nодразделений. 
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Gnucm< лuntepamypм: 1. Відомосrі Верховної Ради України . 2. Все
общая де!Ulарация прав человека.- К.: Укр. правничая фундапия, 1995. - ! 2 ~ . 

А.Ф. Бантмшев, канд. юрид. наук 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКА 

В ПРОЕКТЕ УК УКРАИНЬІ 

В пр_оекrе УК впервьrе в истории отечественного уголовного 

законодательства в отде.1ьную (двадцаг_ую) ставу вьrделеньr престу

пления против мира, безоnасности человечества и международного 

правопорядка. К данной категории престунной деятельности отнесе

но двенадцать составов , а именво: пропаганда войньІ (.ст . 406); пла
нирование, подготовка , развязьrвание и ведение агрессивной войньІ 

(ст. 407); нарушение законов и обьrчаев войньr (ст. 408); применение 
оружия массового уничтожения (ст. 409); разработка, производство, 

приобретение, хранение, сбьrт, транспортировка оружия массового 

уничтожения (ст. 410 1
): зкоцид (ст. 411); rюсягательство на жизнь 

представите,JЯ иностранного государства (ст. 4]2): геноцид (ст. 413); 
преступления против учреждений, имеющих международную защи

ту (ст. 414); незаканное пользование змблемами и знаками Красного 
Креста и Красного Полумесяца (ст. 415); пнратство (ст. 416); наем

ничество (ст. 417). 
Уголовно-nравовой запрет такого рода делний обусловлен в 

настоящее время не столько их расnространенностью, сколько не 

просто nовьІшенной, а 'rрезвЬІчайно вьrсокой стеnенью их общест

венной опасности, необходимостью в подобньІх случаях )'ГОловно

nравового упреждения. 

При анализе норм, включенньІх в гл. ХХ nроекта УК сле

дует обратить внш.rание на то, что преступления, ими предусмот

ренньІе. существенно различаются по степени своей общественной 

опасности; зто нашло сооrветствующее отражение в предлагаемьrх в 

проекте за их совершение санкциях . Однако все указанньrе деяния 

- от пропагандЬІ войньІ и незаконного пользования змблемами и 

знаками Красного Крес:та и Красного Полумесяца до nланирования, 

подготовки, развязьrвания и ведения агрессивной войньІ - посягают 

на основньrе иитересЬІ Украиньr и международного . сообщества в 

сфере сохранения мира, обеспечения безопасности человечества и 
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международного nравопоря:цка . 

Говоря об общественной опаспости nропагандьr войньІ и не

обходимости уголовно-nравового запрета такой деятельноС'l"и, сле

дует ІL\1еть в виду, 'ПО пропаганда вообще- зто распространение в 

JПОбоіf форме разЛИЧJU,rх взглядов и идей с целью их внедрения в 
общеС'l"венное сознание и активизацин масеовай практической дея

тельности . 

Пропаганда войньІ - зто распространение идей. взглядов и 

представлений о необходн~ости и целесообразностИ развязьІВании 
войньІ как против других государств, таки против УкраиньІ. Можно 

сказать, что по сути- зто идеолоrическая. подrотовка широких сло

ев населення те nоJІожительному восприятию планирования, подго

товки, развязьmания н ведения аrрессивной 'воЙНЬІ. Последнее явля
ется тягчайтим nреступлением nеред мироми человечест:вом . 

Глава VII Устава ООН уполномочивает Совет Безопасности 
давать рекомендации или nринимать решения о nрннудительньrх 

мерах за действия, угрожающие миру, за актьr агрессии и другие на

рушения мира, чем в nервую очередь н предоnределено вКJПОчение в 

проект УК нормьt, неnосредственно nредусматривающей ответст

венность за nланирование, подrотовку, развязьІвание и ведение аг· 

рессивной войньr. 
Развязьхвают и ве.цут войну на основе ранее разработанньІХ 

планов и соответствующих подrотовительнЬІх действий государ

ства - агрессорЬІ; но ни одно из зтих широкомасштабньхх проявле

ний не может бьuь исnолнено без конкретньхх целенаnравленнЬІх 

действий конкретJІЬІХ исполнителей - личностей, суб"Ьектов, кото· 

рЬІе в nодобньІх едучаях и ДолжньІ нести ответственность за содеян· 
ное, поскольку, как nравильно отмечал Ю.М. РьІбаков, "общеприз

нанньІй в настоящее вре:~-ІЯ в международном праве принцип между

народной уголовной ответственности индивидов за преС'І)·nлении 

... против мира и человечества является важньхм и необходимьrм до
полнением института международной ответственности государства 

за агрессию как тяжкое международное nрее1упление" ·(5, с. 98). 
Действительно, нельзя не согласиться с тем. · 'fro " . . . в со

временном международном праве nризнается принциn :и:ндивиду

альной ответственности (наряду с ответствениостью государств) за 

преступления против мира, военньrе преступления против человече· 

ства" (7). 
На nрактике указанньІй принцип может бьпь реаюповая 

посредством использования соответствующих норм национального 
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уголовного законодательства, на что направлено вкточение в проект 

УК как статьи, предусматривающей ответственность за п.:шнирова
ние, подготош:у, развязьшание и ведение агрессивной войньr, так и 

следующих за нею статей, которьrе предусматривают ответствен

ность за нарушение законов и обьІЧаев войньr; за применение ору

жия массового уюІЧтожения; за разработку, производство, приобре

тение, хранение, сбьrт, транспортироВІ\}' такого оружия. 

Сfтециальньrм видом нарушения законов и обьІЧаев войньr 

является такая преступная деятельность, как незаканное пользова

ние змблема.>vш и знаками Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Поскольку подобньrе действия могут бьrть совершеньr не 

·,·олько военнослужащими и лицами, к ним приравненньrми, учитьr

вая, что при их совершении нарущается безопасность человечества и 

международньrй· правопорядок, так как в соответствии с Женевской 

конвенцией 1864 і:-. к основньrм принципам деятельности Красного 
Креста как международной организации в военное время отнесено 

улучшение участи раненньrх и больньrх воинов, проект УК совер

шенно обоснованно отнес незаканное поЛьзование змблемами, опо

знавательньІJ\Ш знаками, а также наименованием Красного Креста и 

Красного Полумесяuа к преСl}'ІІлениям против мира, безопасности 
человечества и ;неждународного правопорядка. 

В соответствии с Декларацией о государственном суверени

тете Украиньr (разд. Х) Уr<раина вьrступает равноправним участни

ком 1\Іеждународного общения, активно способствует укреплению 

общего мира и международной безопасности (2). Именно в целях 
предупреждения самой возможности использования всякого рода 

зкстремистскими злементами такого средства провокацин войньІ 
ИЛИ междунарОДНЬІХ ОСЛОЖНеНИЙ, как ПОсягательство На ЖИЗНЬ 
представителя иностранного государства, проект и предлагает пре

дус~ютреть уголовную ответственность за подобньrе действия. 

Данная уголовно-правовая норма направлена на обеспече

ние интересов УкраиньІ в области сохранения мира и международ

ного правопорядка, а также неприкосновенности жизни и здоровья 

представителя иностранного государства и базируется непосредст

венно на конституционном положении о том, что "человек, его 

жизнь и здоровье , честь и достоинство, неnрикосновенность и безо
пасность признаютел в Украине вьrсшей социальной ценностью" 

(ст. 3, ч. 1). 
Общественна оnасньrе действия, ответственность за которьrе 

предлагает внести проект УК в ст 414 "Преступления против лиц и 
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учреждений, имеющих международную защиту", mo сути являют 
специальньІМ видом терроризма с особой целью - провокадня во 

НЬІ иmt международньІх осложнений, за что наря,щу с проnаrандоі 

войньІ и посягательством на жизнь представителя І-иностранного )"(».( 

сударства, безусловно, должна бьпь предусмотрена ; уголовная отв~ 
ствениость . При лом следует отметить, что о прес:тупносrи такоГ{'Q 

рода действий говорится в Конвенции от 14 декабр>я 1973 r . о ІІре+
дотвращении и наказании преступ.іlений против лищ, пользующихсц 

международной защитой, в том числе дипломатичесІких аrенrов . 

Предцаrая предусмотреть ответственность ::за наnадение щв 
служебньrе или ЖИЛЬІе помещения лиц, имеющкх международнуІа) 

защиту, а таюке за похищение или лишение свободІЬІ зтих лиц·с це

лью влияния на характер их деятельности или на дештельносrь госу

дарств либо организаций, которьrе они представлякат, или ~ целЬЮ) 

провокации войнЬІ или осложнепня международшьІх отношеmfй,, 

проект одновременно в ч. 2 ст. 414 включает ответсrrвенносrь за )Т-· 
розу совер~ния nодобнь1х действий . В настоящее mремя общепри- 

знанна необходимость отнесения к числу междунарощньrх, т. е . лося-· 

гающих на безопасность человечества и междунарадІНЬІЙ nравопоря-. 

док, таких преступленнй, ·как зкоцид и геноцид (3, с. 101, 102). 
ВnервЬІе об зкоциде как об одном из тяrчюйпшх междуна- . 

родньrй престуnлений против безоnасности. человечеесrва бьшо ска

зано в n~иод агрессии СоедииенньІХ Штатов Амtерики во Вьет

наме (8). 
Зкоцид - зто использование различиьrх жимических ве

ществ, оказьtвающих разрушительное воздействие на природиую 

среду. Его цели- массовое уничтожеиие растительнюrо или живот

ного мира, отравление атмосферьІ или водньrх рес;wсов ~о может 

nричинить зкологическую катастрофу. ПоследствІ+ІЯ зкоцида не 

только необратимЬІ для окружающей средЬІ, но и прещоставляЮт )Т
розу самому существованию человека. Общественrnая опаспость 

зкоцида, как и геноцида, ие оrраничивается сегодияІUJШfМ днем. 

Наказуеместь геноцида определена уставамщ Нюрнбергско
rо и Токийскоrо военньІХ трибуналов, а также специrальной между

народной конвенцией "О предупреждении пресrупл:еІНия геноЦида и 

наказания за неrо", одобренной Генеральной АссамбЛІеей ООН 9 де

кабря 1948 г. Под геноцидом ПРЦИ..'\<Іается действия, <еовершаемьІе с 
намереннем уничтожить полностью или частично ЮJlкую-либо · на
циональную, зтническую, расовую или релиrцФзную групnу 

(1, с. 244). 
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Наиболее ярю-tе примерьІ геноцида дают нам фашистская 

германия, Кампучия, время Пол-Пота, период сталинских репрессий: 

в СССР. 

Здесь , по-видимому, уместно напомнить , что в свое время 

АН. Трайнин говорил о трех формах геноцида, различая в нем фи

зический - непосредственное физическое умичтожение mодей; био

логический, когда речь идет о предотвращении появления на свет 

человека (например, кастрация и стерилизаuия); национально

культурнЬІЙ, когда подразумевается умичтожение национальной 

культурьr (6). Обьективно третий вид преступнЬІх действий не впи
сьrвается в понятие геноцида. Здесь надо говорить о других видах 

преступной деятельности, направленньrх на уличтожение нацио

нально-культурного доСТОЯН!fЯ, например, на уничтожение памятІш

ков истории и культурЬІ. 

Учитьrвая горький исторический опьІт, ориентируясь на со

держание вьrшеназванной конвенции , проект УК опредеШL"І геноцид 

как деяние, умьrшленно севершаемое с целью полного или частич

ного уничтожения какой-либо национальной, зтнической, расовай 

или религиозной группьr путем лишения жизни членов такой rруппЬІ 

или причинення им тяжю-rх телеснЬІі< повреждений, создания для 

зтой · rруппьr жизненньrх условий, рассчитанньrх на ее полное или 
частичное физическое умичтожение путем запрещення деторожде

ния или предупреждения его либо путем насильственной передачи 

детей из одной rpynnьi в другую. 

К преступлениям, нарушающим ме:ждународньrй правопо

рядок, относится пиратство .. Несl\ютря lta определенньrй романтиЧе

ский ореол, которьrм его наделили некоторьrе литераторьr, пнратство 

во все вре~1ена рассматривалось в цивилизованно11r мире в качестве 

тяrчайшего преступ"тения. 

_ Иногда оmибочно полагают. что пнратство как вид пре
ступной деятельности кануло в прошлое и что nиратьr орудуют лишь 

на странидах произведений Стивенсона. Однако, наnрИмер, по дан

ньrм Международной морской организации (ИМО) только с 1983 г. 

по май 1992 г. зарегистрировано 216 иучаев nнратства в виде воо
руженньrх оrраблений судов (4, с. 64). 

Действующие правил по борьбе с nиратством содержатся в 

статьях 14-22 Женевской конвенции об открьrтом море 1958 г. и в 

ст. 100-107 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
В международньІх документах, направленньrх на борьбу с 

пиратством. установлена универсальная юрисдикция в целях обес-
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печения nринципа неотвратимости намзания : государство, захва

тившее пиратское судно, обеспечивает на основании норм нацио

нального права nривлечение виновньrх в пиратстве лиц к уголовной 

ответственности . 

Именно зтим и обусловлена необходимость вкшочения в 

nроект Ук Украиньr статьи. предусматривающей ответственность за 
пнратство как за преступление, посяrающее в первую очередь на 

международньІЙ правопорядо~. Диспозиция ст. 416 проекта устанав
ливает : ·'Пиратство, то есть использование с це:тью nолучения мате

риального вознаrраждения или иной личной вьrгодьr вооруженного 

или невооруженного судна для захвата другого морского или речио

го ·судна, nрименение насилия или других враждебньrх действий R 

зкипажу и пассажирам такого судна". 

Поскольку повторность подобньrх действий представляет 

повьrшенную обшественную оnасность, а при их совершении мoryr 

бьпь пр:ичиненьr тяжrше последствия, -проект ст. 416 усиливает нака
зание за пиратство, совершеююе повторно или повлекшие гибель 

людей либо инЬІе тяжі<ие последствия. 

Наемничество в качестве международного уголовного пре

стуnленЮІ, направленного против мира и международного правопо

рядка, уnо~tинается в ряде международно-правовьrх актов. _Извест

ньrм прецедентом международной борьбьr с наемничеством стал су

дебньrй процесс над 13-ю нае~шика.>..ш в Народной республике Ан· 

г.ола; он проходил ·В Луанде в 1976 г. Внновньrе бьши приrовореньr к 

строгим мерам наказания вплоть до емертвой казни. Осуждена и 

практика использования наемников (4, с. 33). 
ll ноября 1993 r. действующий УК Украиньr бьш дополнеи 

ст. 63 1 "Наемничество" , текст которой соответствует nринятой· гене
ральной Ассамблеей ООН в 1989 r. Конвенции о борьбе с вербов
кой, использованием, финансировю:ием и обученнем наемннков. 

Проект УК сохl)анил данную статьІ:С, лишь перемепив ее из 

главь1 о преступлениях против государства в гл. ХХ о престуnлениях 

против мира, безоnасности человечества и международноГо право
порядка . . 

Такое решение даtІноrо вопроса Представляется вполне 
· обоснованиьrм, посхольку при совершении зто го преступления, хак и 
других преступлений международного характера, страдают не толь· 

ко интересьr УкраиньІ. 

Нет сомнения,. что в:ключение в национальное уголовное за

конодательство норм, nредусматрnв~щих ответственность за пре-
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ступления международноrо характера, их размещение в специаль

ной главе УК позвоmІт повь1сить зффективность борьбьІ с т~ого 

рода преступньІМи проявлениями. 
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В.В. Голина, д-р юрид. наук 

І~ЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕСТУПНОСТИ 

И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

В ко ІЩе ХХ ст . предупрежде ние преступности стало одной 

из насущньrх проблем современности. За последние годьІ ООН при

нято ряд важньІх документов, ·в которьхх мировому сообществу 

предлагается относиться к предупреждеюnо преступности не · просто 

как к узкоспецифическоJІ.rу, а как к основНО1\І)' и необходимому виду 

деятельности по развитию демократического общества, защите прав 

и свобод человека. Предутrреждение преступньrх проявлений -
важное средство решения задач общественного развития, понимас

мое и как наиболее полное обеспечение основньrх прав и свобод че

ловека, прие~шемого качества его жизни. Правильно отмечается в 

литературе. что предупреждение преступности является средством 

устранения причин несправедливости, в _ том числе социально

жономической; оно должно содействовать основньІм ценнестям и 

целям демократического общества. устремленням мирового сообще

ства (3, с . 313). Зто прежде всего разумная и гнбкая социаJrьная по

литика цивнлизованного общества, которая противопоставляет пре
ступности и ее будущим проявленням социально-зкономические, 

политические, идеологические, орrанизационно-правовьrе, зкологи

ческие, технологические и иньrе мерь1, которЬІе направленЬІ на даль

нейшее поступательное развитие зкономики, повЬІшение уровня 

жизни народа и его культурьІ, укрепление правопорядка, создание 
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блаrоприятньrх условий для труда, бьпа · и отдьrха всех граждан 
Предупреждение преступности реализует антикриминогеиньrй nо

тенциал общества в целом, всех его институтов . Оно осуществllііетсt 

ради устранения социальньrх nротиворечий, кримипогенного nроти

востояния сло~в населения, уменьmения социальной дезорганизации 

и человеческой деструктивности . Зти мерьr вообще должнЬІ бьm 

наnравлень! на nредупреждение возникновения и устраненне суще

ствующ~й негативной противоречнвости в обществе, ослаблення nо

следствий крнзисньrх процессов в стране, конфликтов и проблемнщ 

сиrуаций в различньrх сферах человеческого бьпия и духовной сфе

ре, достижения в обществе определенного социального консенсуса. 

Следовательно, общесоциальное предуnреждение преступ

ности, чтобьr оно действительно бьmо тЗ.Ковьrм , необходимо наце

лять на дальнейшее развитие демократии, усовершенствование об

щественньІХ отношений и устраненне вместе с тем в nерсnективе 

nричин и условий nрес1)'ПНости и ИНЬІХ общественпо опасньІХ соци

альньІХ явлений. Криминалнзация общества. уrрожая законности в 

государственпости УкраиньІ, - достаточно убедительная причина 

для круnномасштабmІХ радикадьньrх мер . Общество обязано ·уяс

нить остроту криминологической nроблемьr. 

Предупреждение nреступности - необходимЬІй, как убсди

тельно свидетельствует мировой опьи, злемент системного воздей

ствия государства . и общества на nреступность . Вместе с тем специ

ально-криминологическое nредупрежденне преступлений как со

ставная часть всей системьr воздействия на nреступность, ·с одной 
стороньІ, мощно вторгается в сферу существующих общественнЬІХ 

отношений, зачастую вЬІзьmая значи'rельную, . а порой и 

"болезненную" корректировку . Причем велика и степень риска : реа
лизации предупредительньrх мер может и не дать положительньdі 
зффект. А с друтой - об'Ьективно, не говоря уЖе о соображениях 
суб'Ьективного характера , ограничивает, ущемляет в той или иной 
степени свободу и права тех, в отношении которЬІх оно применяется. 

ОсущесТвление методов предупредительного воздействия (5 , с . 127-
136) интенснфицирует социалЬньrй контроль. усил:ивает противо
стояние общества криминогенньrм явленням , преступности и , на

оборот, влечет изменение правового статуса физических и юридиче
ских лиц, nричинение морального, физического и имущественноJ1) 

вреда. Возникают новьхе nротивоотношения. в которЬІх его субьеІ-.."ТЬІ 

оказьrваются вопреки их воле (8, с . 235, 236). 
Вправе ли общество в целях недопущення совершения npe-
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С'І)'Пдений и до каких nределов прибегать к мерам. ограничиваю

шим свободу социальньхх институтов общества и прав граждан? На

сколько законна, ryr.JaRRa и полезна для общества специально

предупреднтельная анrиnреступная деятельность? Речь. стало · бьn:'ь, 
идет о законности самой концепции предупреждения преступности, 

особенно специально-крнмино:югического предуnреждения престу
пленИй, предлагаемьrх им. методов предуnреднтельного воздействия 
и мер по их реализации. 

Законность - сложное, многогранное социальное явление, 

которое может бьпь определено с различнь1х сторон: н как прИНЦІm 

права. и как требованне соблюдения и исполнения правовьхх норм, и 

как метод государственного руководства обществом, и как режим 

общественной жизни. Как принцип деятельности всех ' органов госу
дарства, общественньІХ организаций и граждан законность состоит в 

точноr.r, строrом, неукоснительном осуществлении правовЬІх пред

писаний всеми участниками обществеННЬL'< отношений, в nоследова

тельной борьбе с правонарушениями и в недопустимости произвола 

в обществеmюй жизни. Применительно к правам человека в соот

ветствии со ст. 12 Всеобщей декларации прав человека никто не 
может подпергнуться произвольному вмешательству в его личную и 

семейную жизнь, произвольньrм nосяrательствам на неприкосно

венность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и 

репутацию . Каждьrй человек имеет право на защиту законом от та

кого вмешательстваили таких лосягательств (9, с. 7). 
Законность, сдедоватедьно, есть основа нормальной жизни 

общества, его граждан. Она тесно связана с ндеями добра и спра

ведливости. Нормальная жизнь, осн<;~ванная на законе, на реальном 

осуществлении КОНСТИІ)'ЦИОННЬІХ прав и свобод, немЬІслшrа в том 

случае, если она может бьuь ущемлена либо нарушается дестабили

зирующими общество криминогенньІМи явленнями. При осуществ

лении своих прав и свобод каждрrіі человек должен подверrаться 

только таким ограничениям, какие установленьr законом исключи

тельно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения требований морали, общественного 

порядка и общего благосостояния в демократическом · общесТве (n. 2 
ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, ст. 32 Конституции Ук-
раиньr). / 

В качестве обьекта · воздействия специально-

криминологического nредупреждения престуnлений вьrстуnают де

структивнЬІе криминогенньrе социальньrе явлення, нарушающие 
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нормальньrе условия жизни и ведущие к совершеншо пресrуплений. 

Для обеспечения социального интереса всех и с учетом в то же вре

мя интересов конкретной личности необходима зффективно органи

зованная си<;:rема предупредительного воздействия на :пи деструк-

, тивньrе злементьr . Смьrсл концепции социально-криминологи

ческого предупреждения преступлений состоит в одноименном ис

пользовании возмездной санкции и методов предупредительно~ 

воздействия. 

Возникает вопрос: не ведет ли специально-крими

нологическое предупреждение преступлений в силу внутренней ло

гики к обоснованшо применения к лицу мер общественной безопас

ности до совершения преступления, т.е. к теории опасноrо состоя

ния? Специально-криминолоrическое предупреждение преступлений 

"не стремится" установить некий превеитивньІЙ режим или преду

смотреть право неоrраниченного вмешательства со стороньr госу

дарства в тех слуЧаях, когда речь идет о лицах, которьrе потенци

ально реально могут соверишть преступление, т.е . когда поступки 

указЬІВі!f9Т на реальную возможность перехода на преступиьІЙ путь 

{11, с. 45). В нанболее общем вьrраженни концепция специально
криминолоrическоrо предупреждения преступлений решите.rіьно 

поДдерживает режим законности и правило "nuJlum crimen sine 
lege", что само по себе исюпочает какой-либо намек на '·престуnную 

личность" . · 
Но реалии свидетельствуют, что общество не может оста

ваться незащищенньrм "полем" деятельности деструктивньІХ сил. 

Законность как социальная ценность нуждается в гараНтиях, под ко

торьrми понимаются обnективньrе условия, а также сnециальнЬІе 

нормативнЬІе средства и сnособьr, nосредством которьrх она обесnе

чивается. При зтом под специальньrми средствами, призванньши 

обеспечить режим законности, имеются в виду средства вьІЯВления, 

обнаружения правонарушеннй, деятельность органов предваритель

ного расследования; средств~ предотвращения, предупреждения 

правонарушений; мерьr пресечения установленньrх неправомерньІХ 

действий; мерьr защитьr, восстановления нарушенньLх прав, устра

нения негативньrх последствий правонарушений; юридическая от-

. ветственность в различньrх формах (13, с. 404, 407). 
Значит, в целях обеспечения 'всеобщего законного интереса 

защитьr социальнЬІх ценностей от преступньLх посягательств, ресо

циализации личности необходима зффективная организоваНная сис

тема воздействия, которая протнвостояла бьr, упреждала появление 
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и распространение. говоря обобщенно, деструктивньrх тенденций. 

Такой системо й . как представляется, и · является специально

криминолоrическое предупреждение преступлений. Кстати, предде

ли:катиьІе превеитивнЬІе мерьr пр.едусмотреиьr законодательИЬІМи 

системами мщ>rих стран . Види!'.ю, их необходимость никто в мире 

не оспаривает, что и наІШІо дальнейшее закрепление в Европейской 

конвенции о защите прав и основньrх свобод человеІ<а (от 4 ноября 
· 1950 r .) как конкретизация nоложений Всеобщей декларации nрав 
человека, пятидесятилетие со дня nринятия которой в декабре 

1998 r. отмечает международное сообщество . В ст. 8 Европейской 
конвенции указьrвается: "1. Каждьrй человек имеет nраво на уваже
ние ero личной и семейной жизни, жилнще и таЙИЬІ перепискн. 
2. Государство не может вмешнваться в осуществление зтоrо nрава 
не :иначе как в соответствии с законом и в случаях, необходиммх в 

демократическом обществе, в интересах национальной и общест
венной безопасности или зкономическоrо благосостояния государст

ва , с целью предотвращения беспорядков и nреступлений, для защи

тьr прав и свобод других людей". 

Ставится под сомнение лишь способиость общества обезо

пасить свои социальНЬІе ИНСТИl)'ТЬІ и ценности от nроизвола, от так 

назьmаемой целесообразности, если ее мотивьІ вьrходят за рамки за

кона. В литературе встречаются мнения авторов, которьrе возража

ют nротив идеи. что шавньrм направ.r1ением борьбьr с антиобщест

венньrми явленнями является их nредулреждение. Они полагают, 

что сама зта позиция неправомерна, так как, будучи прослежена с 

точки зрения ее философских, мировоззренческих, rносеолоrнче

ских', проп1-остических оснований, "фактически означает, что каж

дьrй человек рассматривается как потенциальньrй nравонаруши

тель". А cai\ta попьІТка создания науки "социальная nрофилактика", 
толкование правового васпитання как пропаrандЬІ опаснасти нару

шения Уголовного кодекса, вьщеление правоведа.\ш ранних стадий 

профилактики в работе с несовершениолетними - "все зто вольно 
или невольно сблнжает их позицию с позицией nсихоаналнти:ков" 

(6, с. 22). 
Вьхсказанная точка зрения возникла не на пустом месте. 

Опьf!' зарубежной и отечественной юрисnруденции знает и nрираж

денного престуnника, и мерьr сощІальной зашитьr, и теорию onacнo

ro состояния престуnни:ка, и др. Любая идея, доведення до крайно

сти, становится абсурдной и оnасной .. Не каждЬІЙ человек рассмат
ривается как потеициальнЬІй nравонарушитель, а лишь тот, в nове-. 
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дении которого отчетливо прОЯВІLlИСЬ криминогенньrе тенденции, 

т. е. большая степень вероятности совершения преступлений. Труд

ности состоят не в . обосновании идеи специально

кримино;югического предупреждеикя преступлений, а в осторожном 

подходе общества к определенюо nонятия "реальная опасяость со-
• І 

вершения преступления" . Какие бьr нн приводились Об'Ьективньrе 

арrументЬІ о ее наличии (АБ. Сахаров, АЛ. Закалюк и др.), все

таки зто вероятностнЬІе предположения, оставляющие место для 

субьективизма, произвола. Речь· ид;ет не только о физическом или 

психическом проязволе в отношении конкретного лица, но и об 
иньrх возможньrх злоупотреблениях при проведении предупрежде

ния nреступности (мoryr бьrть затронутЬІ законньrе иитересьr других 

физических и юридических лиц, произвольное манипулирование 

полученной информацией и т.д.). Мировое сообщество чутко реаrи

рует на подобньrе возможности. Так, в · СТ. 4 Кодекса поведенш 
должностньrх лиц по поддержаншо правопорядка, принятого резо

люцией 34/169 Генеральной Асса:мбдеи ООН от 27 декабря 1979 г., 
указанно: "Сведения конфиденциального характера, получае.мьrе 

должностньrми лицами по поддержанню nравопорядка, сохраняются 

в тайне, если исполнение обязанностей или требования nравосудия 

не требует иного" . Примечателен комментарий к данной статье. По 

характеру своих обязанностей должностньrе лица по поддержаншо 

правопорядка получают информацию, 'Которая может относиться к 

личной жизни друтих лиц и особенно их репутации. Рекомеидуется 

проявиТь большую осторожность при сохранении и использовании 

такой инфор1'.rации, которая разrлашается только nри исполнении 

обязанностей или в целях nравосудия. Любое разглашеиие ее в дру

гих целях является полностью неправомерньrм (12, с. 258), что 
весьма актfал:ьно в современньrх условиях всеобщей коррумпиро
ванности государственного аnпарата. 

Необходимое равновесие между принципами законности, 

последовательности и nолнотьr соблюдения прав и свобод человека, 

включенньТhш в предупредительньІЙ процесс, и специально

r<рJІМинолоrиqески.м предупреждением преступлений достижимо, 
как представляется, при соблюдеиии ряда условий, как-то: 

1. Четкое законодательное определение nонятия 

"криминоrенньrй обnект предупредительноrо воздействия" (4, с. 13-
24). Следует особо вьщелить криминогенную личность, которая 

должна бьrть оrраждена от административного произвола и бесце

ремонноrо вмешательства властей (10, с . 8). 
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2. Обрисование видов. криминогенньrх об-ьектов . Суб'Ьектьr 

nре.J!УІІРедительной деятельности должнЬІ в своей nрактической 

деятельности руководСтвоваться максимально nриближеиной 

к реальности моделью того или иного вида криминогеННЬІХ об'Ьек

тов. 

3. Признание законом nрава предупредительного вмсша
тельства со сгоронь1 государства, nричем исключительно в точно 

указанньrх и опре.п;еляемьrх законом пределах . Принцип "дозволено 
все, кроме заnрещепиого законом" должен бьrть доnолнен в отноше

нии власгньrх госу дарственньrх органов дру.rим началом - . 
"разрешено только то, что разрешено в законе" (1). 

4. Тщательная, даже скурnулезная регламентацяя комnе

тенции суб'Ьектов специально-криминологического предуnреждения 

преступлений. 3то не мелочная nравовая оnека. В своих ведущих 

чертах nредупредительная деятельность должна бьrrь уреrулирована 
законом так, чтобЬІ ни один его злемент не входил в коллизню с 

принципом законности. 

5. У становление исчерпьmающей системь1 'гарантий nрав, 

свобод и законньrх интересов физических и юридических лиц. 

Именно в законе должен содержаться исчерnьшающий сnисок га

рантий прав и законньrх интересов всех физических и юридических 

лиц, в отношении которьrх осуществляются предупредительньІе ме

рьr . Необходимо обязательное соблюдение предусмотренньrх Кон

ституцией УхраинЬІ судебнЬІх trporteдyp при решении воnросов ог

раничения человека в ero правах и свободах в предупредительньrх 
целях . 

6~ "Зкономня" nредусмотрениьrх законом ограничений че
ловека в правах и свободах, исnользуемьrх в процессе его ресоциа

лизщии (2, с. 147-158). 
7. Закреnление ответственности суб'Ьектов nри реализации 

мер предупреждения преС1)'Плений: Принцнп ответственности всех 
тех, кто осуществляет и в отношении кого осуществляется сnециаль

но-криминологическое предупреждение, неразрЬІвно связан с прин

ципом законносТи, неотвратимостИ наІ<азания должностНЬІХ лиц, ор
ганов и организаций. Но зти прннциnь1 не могут бьrrь реализов.аньr в 

атмосфере коррумпированности, оргаНизованной преступности, пра
вового ннгилизма, сочетающей в себе правовое невежество, зло

уnотребление nравом, разгул nравового дилетантства, правовой не

обязательности должносгньrх лиц, циничное nоnирание законов зкс

тремистами, что ведет к ущемленню nрав , свобод и интересов rраж 
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дан, к дестабилизации в обществе, нарушенІПО 

(7, с. 3-5). 
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И.Б . .Кудас, канд. юрид. наук, 
С.В . .Кудас 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЬІТО.К: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВА УКРАИНЬІ 

Права человека, их генезис - одна из вечньІХ проблем ис· 

торического, социально-культурного развиrия человечества. В на· 
стоящее вреМя международньrм сообществом твердо установдено, 

что "признание достоинства, присущего всем ЧJJ.енам человеческой 

семьи, является основой свободьІ, справедливости и всеобщего ми· 

ра" (1, с. 14). 
Применение пьпок является грубьrм нарушением прав че· 

ловека и сурово осуждается современньrм международньrм правом. 

"Никrо не должен подверrаться пьпкам или жесто:ким, бесчеловеч· 

ньrм или унижающим его достоннство обращеюоо и наказаНІПО", -
провозглашено во Всеобщей деJ<Ларации прав человека (1, с. 15). 

Предуnреждение пьпок и других жестоких бесчеловеЧНЬІХ 

или унижающих достоннство видов обращения и наказания вот уже 
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11а протяжении более чем 50-ти дет являются одним из основньrх 
вопросов ООН. В рамках ООН разработанЬІ и закрепленЬІ в между

sародно-правовьrх до~1ентах универсальньrе нормЬІ, предупреж

дающие применею1е пьпок. 

10 декабря 1984 г. бьша принята Конвенция против пьпок и 
других жестоких бесчеловечньrх или унижающих достоннство видов 

обращения и наказания, ст. 1 которой дает четкое опреде-леmfе лоня- · 
тия "пьпки" (5, с. 110). Каждое государство-участник Конвенции 
предпринимает зффективньrе законодательньrе, судебньrе и другие 

мсрьr для предупреждения актов ПЬІТОК на JП<>бой территории под его 
юриедикцией (5, с. 110). 

Евроnейская конвенция о Защите прав человека и основньІХ 
свобод от 4 ноября 1950 г. в ст. 3 запретма применение пьпок на 
террmории государств-членов Совета ЕвроnьІ (4, с . 109). Государст
ва-участники данной Конвенции, развивая ее nоложения, разработа

ли и приняли в 1987 г. Евролейскую конвенцию "О предупреждении 
пьпок, нечеловеческом или таком, что унижает достоннство обра

щении или наказании", которая ратифицирована Украиной в 1997 r. 
В соответствии с указаиной Конвенцией соз;тан Европейский коми

тет по проверке обращения с лишенньІми свободьх .:uщами, опреде

леньr структура комmета, задачи, !\tеханизм ее вьmолиения . 
. Особое внимание в вопросах о недопустимости пьпок, жес

токого, нечеловеческого абращення или унижающего человеческое 
достоннство абращення или наказания уделялось системе исполне

юm уголовного наказания. Человек, совершивший преступление, 

вьrзьmает к себе негативное отношение о:кружающих. Однако грани

цьr негативности зтого отношения находятся в достаточно широких 

пределах. Изоляцня от общества, ограничение определеЮІЬІХ прав и 

свобод человека -все зто могло бьr при определещюм государст

веином строе дать почву для применения nьrток. 

Статья 10 Международного пакта о гражданеких и полиrи
ческих правах rлacm: "Все лица, лишенньrе свободь1, имеют право 

на гумаиное обращение и уваженИе достоинства, прИС)'Щеrо челове

ческой личности" (7, с. 37). ПеНlfІ'енциарной системой государств
участников должен предусматриваться режим для заключенньrх, 

еушественной це;тью которох:_о является их исправление и социаль

ное перевоспmание . 

Всегда и во все времена тюрьма бьша местом скорбньrм" и 

"окаянньщ" ' ~ проблема прав человека в условиях лншення свободьl 
издавна расс:матрЩJалась на различньхх уровнях. Первоначальмо зто 

167 



бьши международнЬІе nоремньхе конгрессьх, которЬІе проводилисt. 

как с'Ьездьх благотворительньхх организаций. Еще в 1872 r . в Лондо
не вnервьхе бьш проведен первьІЙ международньІЙ nоремиьІЙ кон .. 
rpecc на межправительственном уровне . Именно на нем впервЬІе об
суждаЛся nроект Правил пов,едения с осуждеННЬL\fИ, внесенньm на 
рассмотрение делегаций США. Зтот проект, хотя и не принятьІЙ де

легатами Лондонекого конrресса, сrал первой попьхткой и отправноіt 

точкой для создания общих стандартньхх правил поведения с осуж
денньхми. 

В 1934 г. на заседании Лиги Наций бьш принят первьхй 11р0-: 

· -ект Минимальньхх стандартньхх правил обращения с осужденньхми. 

С развитием общества, соверmенствованнем целей и задач уголов

но-исполнительной системьх реформироваnись и правила обращено 

с осуЖденнЬІми. В 1955 г. в Женеве на первом Конrрессе ООН по 
предупрежденшо преступности и обращеншо с правонаруmителям.и 

бьІЛИ nринятьх Мннимальньхе стандартньхе правила обращения с 

осужденнЬІми, которьхе в 1957 · г. бьши одобреньх резотоцией 
ЕКОСОС 663Cl (XXIV). 

Примененне nьnot<, нечеловеческого или унижающего дое

тоннство обращеиия или t~аказания не может бьхть опРавдано ни при 
каких обсТоятельствах. 

Аналнзируя с зтой точки зрения действующее испр~витель

но-трудовое законодательство УкраІffіьх, следует отметить, что 

пркнциnьІ, изложеннь1е во Всеобщей декларации прав человека, 

Пактах о правах человека, МинимальньІх стандартнь1х правилах об

ращеиия с рсужденньІми, Евроnейских nоремньхх правилах, пракm· 

чески nолиостью'находят свое отраженне в нашем законодательстве. 

Статья З Основного Закона УкраиньІ - Конституции устанавливает: 
"Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неnрикосно
венность и безопасность прюнаются в У крапне вь1сшей социальной 
ценностью" (6, с. 4). А в. ст. 28 Ко!f[ституции nрямо указано : "Никго 

не может бьхть nодверrнут пьхткам, жестоком:у, нечеловеческоrvrу или 

таком)', что унижает достоинст:ію, обращеншо или наказанию" 
(6, с. 12). -

Статья 22 Уголовного кодекса УкраинЬІ законодательно за-
- креnляет цели нщзания: "Наказание не только является карой за 

соверmенное nреступлени~, но и иІМеет целью исnравление и пере· 

воспитание осужденньхх в духе чесrноrо отношения к тру ду, точного 

исполнения законов, уважения к правилам обrцежития, а также пре

дуnреждение совершения новьІХ nреступлений как осужденньrми, 
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так и иньrми лицами. Наказание не имеет целью nричинение физи

ческих страданий или унижение человеческого достоинства" 

(9, с. 87). 
Статья Исnравительно-трудового кодекса УкраиньІ устанав

ЛР."2ает, что исправительно-трудовое законодательство УкраиньІ 

нмеет своей задачей обеспечение исполнения уголовного наказания, 

с тем чтобЬІ оно не только являлось карой за совершенное преступ

ление, но исправляло и перевосnитьmало осужденньrх в духе честно

го отношения к труду, точного исполнения законов, предупреждало 

совершение новьІХ преС1)'ПJІений как осужденньrми, так и нньrми 

:шцами, а также способствовало искоренению nреступности. Испол

нение наказания не имеет це;тью причинение физических страданий 

илИ унижение человеческого достоинства (3, с. 5). · "лица, отбьmаю

щие наказание в виде лишения свободЬІ несут обязанности и поль

зуются правами, установленНьrми для граждан УкраиньІ с ограниче

ниями, предусмотреННЬL'\!И законодательством для осужденньrх, а 

также вьnекающими из приговора суда и режима, установленного 

настоящим кодексом для отбьпшния наказания даниого вида", гово

рится в ст. 8 ч. 1 ИТК УкраинЬІ, что практически полностью согла
суется с Основньrми принципами обращения с заключеннЬІми: " ... 
За исключение!\.( тех ограничений, необходимость которьІХ особо 
обусловлена фактом заключения в тюрьму, все Заключеннь1е поль
зуются права.ми человека и функционащ.иьrми свобода.\іи ... ", закре
пленньІМи в ст. 6 Минимальньrх стандартиьrх правил обращения с 
заключеиньrми (8, с. 296). 

Статья 21 ИТК УкраиньІ так же, как и ст. 8 МинимальнЬІх 
стандартньІх правил предусматривает раздельное содержание раз

.тшчиьrх категорий осужденньrх в учреждениях. По сути, зти r.Ірави

ла, иНьrе докумеllТЬІ по зтому вопросу определяют необходимьІЙ ре

жим сьдержания заключеннЬІх. В наШем законодательстве процесс 

реформирования требований к условиям lJ режиму содержания за
юnоченньL" начался достаточно давно и особенно активизировам в 

последние годьІ. Еше 11 ІООЛЯ 1991 r. Кабинетом Министров Ук
раиньІ бьша' утверждена концепция "Основньrх направлений крими
пально-исполнительной системЬІ", в основу которой заложеиьr пре

жде всего основнЬІе положения Декларации о гоq'дарственном суве

ренитете УкраиньІ, Декларации прав человека, Минимальиьrх стан

дартиьtх правил обращения с заключеюtьrми, Конвенции о защите 

всех лиц от попьnок и других жестоких, нечеловеческих или уни

жающих достоннство видов обращения или наказания. 
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Проведена огромная работа, снята значительная часть не

оправданнЬІх режимнЬІх ограничений, значительно увеличено число 

евиданий закточеннЬІх с родственниками, отмененьr ограничения в 

переписке, расширен ассортимент и число посьшок, передач и бац

деролей, отменено 50%-ное удержание из зарплатьr осужденньІХ, ус

тановлено пенсионное обеспечение лиц, утративших трудоспособ-
.ность !Ю время отбьmания наказания, и др . · 

В законодательстве Украиньr правовое обеспечение режима 

и испол.нения наказания искточает nрименение пьпок, нечеловече

ского ИЩІ унижающего досТоннство человека обращения или нака
зания. В ст. 22 УК УкраиньІ прямо сказішо, чт? наказание не имеет 

целью причинение физических страданий или унижение человече

ского достоинства. ЗТо гарантируется тем, что система наказаний в 

законодательстве УкраиньІ не знает ни телесньІХ, ни позорящих че

ловеческое достоннство наказаний (9, с. 87). 
Рассматривая воnрос о наказании лиц, находящихся в мес

тах лишения свободЬІ :и нарушающих режим содержания, ст. 31 Ми
ннмальньІХ стандартньІХ nравил, ст. 37 Европейских тюремньrх nра
вил устанавливают : "Колдективньrе наказания, телесньrе наказанц 
заключение в тюремвую камеру, а также JІЮбое жестокое, нечелове

ческое или такое, что унижает достоннство наказание строго запре

щаются как видЬІ наказания за дисциnлинарньrй проступок 

(8, с. 296)." 
Соответственно ст. 33 и ст. 39 указаннЬІх документов за

прещают исполь-зование цепей и кандалов во всех случаях ; исполь

зование наручииков, смирнтельньІХ рубашек и других средств усми

рения никогда не nрименяется как сnособ наказания и может ис
пользоваться л:ишЬ в случаях: в связи с необходимостью nресечения 

побега; по медицинеким показанням; когда иньrе мерьr не действу

ют; для того чтобьr заІ<JІЮченньІЙ не мог nричинить себе вреда и 

другим лицам или имуществу. 

Исправительно-rрудовьrм законодательством УкраинЬІ 

(ст. 67 ИТК) точно оnределеньr мерьr взьrскания, применяемЬІе к 

осужденньІМ, нарушающим режим содержания. Зтот перечень взьr· 

сканий не подлежит расширенньrм толкованиям и является исчер
пьmающим (3 , с. 38). 

Таким образом, законодательство УкраиньІ закрепляет не

применение пьпок, нече1ювеческих или унижающих достониство 

наказаний. Статья 81 ИТК УкраинЬІ оnределяет случаи, при коrо· 

рьrх (и только nри которьrх) возможио применение к заключенньrм 
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-физического воздействия: физическое сопротив,'Іение работинкам 

ИТУ, проявление буйства или совершение иньrх насильственньrх 

действий с целью предотвращен:ия причинення ими вреда окруже

нию или самим себе. Только в лих случаях допускается применение 

наручников , см:ирительнЬІх рубашек и иньrх спецсредств, преду

смотреннЬІх ст. 14 Закона Украиньr "О милиции". Кроме того, ч. 2 
ст. 81 ИТК Украиньr определяет степень физического воздействия 
на правонарушителя " ... Оно (воздействие) не должно превьІШать 
меру. необходимую для исполнения возложеннЬІх на админнстра

цию мест лишения свободьr обязанностей, и должно сводиться к 

примененшо нанменьшего вреда здоровью правонарушителей" 

(3 , с . 48). 
Любое при,..іенение спецсредств обязательно фиксируется в 

специальньrх документах, осуществляется медицинский контроль, о 

применении смирнтельной рубаш:ки и оружия администрация обяза

на немедленно уведомить прокурора. Кроме того, установлена от

ветственность за необосноваиное применение специальнЬІх мер. 

Органами прокуратурьr осу~ествляется действенньrй надзор 

за собJІюдением исправительно-трудового законодательства. Прика

зом Генерального проь.-урора УкраиньІ 6 от 21 мая 1996 г. "Об орга

низации прОЬ.)'J)Орского надзора за соблюдением . уголовно

исполнительного законодательства" оnределенЬІ задачи про~"JІату

рЬІ по осушествлению надзора. Значительное место отводится над

зору именно за соблюдением законов о правах осужденньrх, обеспе

чение законности при отбьпиИ наказания; особое ~rесто отводится 
надзору за соблюдением законов при наказании осужденнЬІх, допус

тивших нарушение режима содержания, надзору за соблюдением 

законов при рассмотрении жалоб и заявлений лиц, находящихся в 

местах лишения свободьr. Наряду с проведением комллексньrх, це

левьrх провсрок соб,'ІЮдеtшя уголовно-исполнительного законода

тельства , ежеJІtесячно личньrх приемов осужденньrх в учреждениях 

прокурор не реЖе одного раза в месяц проверяет законность водво

рення осужденньrх в ІПИЗО и ПКТ. Таким образом, комплекс мер 

проь.-урорского надзора является ва:жнейшим гарантом соблюдения 

уголовно-исполнительской системьr законов, которьrе, как показьrва

ет анализ действу:ющего законодательства, отвечает международ

ньrм стандартам , соответственно полностью согласуясь с Конвенци

ей о защите 13сех лиц от пьпок и других жестоких, нечеловечес:ких 

или таких, что унижают достоинства, видов обращения или наказа-

ния и Европейской конвенцией по лому вопросу. ~ 
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Обесnеченность уголовно-исnолнительн:ой системЬІ Украи 

нь1 nравовой базой, соответствующей международньrм стандартам, 

отмечалась международньrми зксnертами Совета ЕвроnьІ, которме 

пзучали положение дел в учрежден:иях, нахедящихся на территории:; 

УкраиньІ. 

Вместе с тем практически во всех учреждеииях по исполне

нюо наказаний отмечается nеренаполнение и соответственно невм

nолнение требов~ закона о надлежащем коммунально-бьuовом: 

обеспечении лиц, содержащихся в следственнЬІх изоляторах и учре

жденнях uo исполнен:mо наказаний; крайне елабая матери<lЛЬная ба
за учреждений не в состоянии в nолной мере обеспечить необходи

мьІЙ ассортимент nродуктов питання для осужденньrх, а зто, в свою 

очередь, поднимзет вопрос об обесnечении трудовой занятости осу

жденньrх; в дальнейшем правовом совершенствовании нужда~ся и 

режим отбьmання наказания осужденньrх. Зти и цельІЙ ряд др)ТИХ: 

воnросов, в том числе доработка · зффективноrо правового механиз
ма обесnечения гарантий неприменення пьuок, являются nервооче-. 

редной задачей совершенствования пенитенциарной системЬІ Ук

раинЬІ. 

Список литературьІ: І . Всеобщая декларация прав челово
каІ/Международная 3ащита прав и свобод человека: Сб. документов/Под ред. Моrусо
вой Л.А.- !-.!.:Юрид. лит., 1990. 2. Европейские тюре~rnьrе правила, Совет ЕвроnьІ, ре
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В.М. Трубников, д-р юрид. наук 

ВСЕОБЩЛЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И ПРОБЛЕМЬІ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЬІХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЬІ 

Всеобщая декларация прав ·человека, припятая ІІІ сесеней 
Генеральной Ассамблоо: ООН ~О декабря 1948 г. не только заложила 
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основньrе принципь1 соблюдения прав и свобод человеІ<а, но и nо
служила основой, фундаментом для принятия в последующем важ

ньrх иньrх междунароД1U>ІХ актов в зтой области, таких І<ак Пакт о 

гражданеких и голитических правах, Конвенция против пьпок и 

друrих жестоких бесчеловечньrх и уиижающих достониство видов 

абращення и наказания:, Европейская Конвенция о защите прав че
ловеІ<а и основньrх свобод, Мииимальньrе стаидартнь1е правила об

ращения с заюпоченньІМИ, и др . 

МеждународнЬІе актьr в области потеициарного права . во

плотили передовЬІе нау.щь1е идеи и ~~анистические прИІІЦЮІЬІ 

осуществления наказания в виде лишения свободьr. Украина начала 
процесс присоединенИJl к европейским и иньrм международньrм до

кументам с 1993 г. Так. Конвенция против пьrrок вступила для Ук

раинЬІ в силу с 26 июня 1997 г. Европейская Конвенция о защите 
прав человеІ<а и основ1ІЬІХ свобод -· с 17 юоля 1997 г. и т.д. С того 
момента, как украина становится участником международньІХ до

кументов, национа.1Ьное пеннтенциарное право должно бьnь приве
дено в соответствие с международньrми нормами. Позтому так ва
жен nодробиьІЙ и всесторонний анализ правового nоложения осуж

деннЬІх к лишеіпnо свободьr. 

Уяснение nонятия и содержания правового nоложения осу

ждеиньrх имеет, кроме того, еще и большое теоретическое и практи
ческое значение. Признание осуждеиного субьектом прав и обязан
ностей, определение круrа зтих прав и. обязанностей являются необ

ходимьtм условием соблюдения законности, а также позволяют ус

тановить правильньrй подход к осуждеиному во время отбЬІвания им 

НЗІ<азания с точки зреНИЯ оІ<азанИЯ на неrо как карательного, таки 

восnитательного воздействия. 

В общей форме можно сказать, исходя из текста ст. 8 ИТК 
УкраиньІ, что правовое положение осужденноrо еєть совокуnность 
суб-ьективньrх обязанностей, кот<;>рьІе на него возлаrаются, и прав, 
которьrми он обладае'f во .время отбьrвания наказания. 

· Исходньш тезисом для уяснения содержания правового по

ложения осуждеиного должно бьrrь признание того, что он, неся на

~ание, остается гражданином УкраиньІ. Общее определение поня
тия правового положения осужденньІх, изл.оженное в законодатель

стве, нельзя признать безупречньrм. fu текста ст. 8 ИТК усматрнва
еТся, что осужденньrй есть гражданин Укранньr, но только л.ипn. с 

огр.аниченньnш правами и обязанностями . Но І! действительности 
зто совсем не так. Действующее уголовно-исnолнительное законода-
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тельство содержит не только нормьІ, ограничивающие права осуж

денньrх как граждан Украиньr, но и возлагает на них дополнитель

нЬІе обязанности и предоставjJяет им спецrіальньrе ( сnецяфические) 
права, вьrходящие за рамки общего правового положения граждани

на . В общем определении правового nоложения осужденньхх отсут

ствует указание ца то важно nоложение, что обязанности и Права 

осужденньхх могут устанавливаться не только законом, но и иньrми 

нормативньІМи а11.-тами, в частности актами, издаваемьІМи Мини

стерством внутренних дел УкраиньІ. 

Вместе с тем обьем прав и обязанностей осуждеиньrх не 

может полиостью совnадать с обьемом прав и обязанностей всех 

граждан. Поскольку осужденньrй отбьшает меру государственного 

принуждения, применительно к нему права и обязанности гражда

нина ограничиваются. Зти ограничения могут непосредственно пре

дусматриваться теми же самьrми законодательиьrми актами, кото

рЬІе устанавливают rфава и обязанности граждан УкраиньІ. 

Так, упрощенньrй nорядок расторження брака с лицом, осу

ждениьІМ за совершение nреступления к лишению свободьІ на срок 

не менее трех лет и отбьmающим зто наказание, несомненно, огра

ничивает ero права, что предусмотрено законодательством о браке и 
семье (ст. 42 Кодекса законов о браке и семье УкраиньІ): на.ходя
щийся на свободе супруг подает заявление в загс о расторжении 

брака, в связи с чем брак расторгается. Суд рассматривает лишь 

спор, если таковай возн~ет, о судьбе детей или об имуществе . 

Практически дело о расторжении брака решается без учета мнения 

лиц, отбьшающего лишение свободьr. 

Ограничения в правах и обязанностях осужденньrх граждан 

УкраинЬІ могут вьпекать и из приговара суда. Так, умеНьшенне за
рабатка лиц, отбьmающих наказание в вИде исправительньrх работ 

без лишепня свободьr, основьmается. на уголовном законе. в частно

сти, предусматривающем удержання из заработка осуждеиного в 

размере от 5 до 20% на срок от 2-х месяцев до 2-х лет (ст. 29 УК 
Украииьr). ГраницЬІ (пре;:~.ельr) же удержання, т.е . конкретно их раз

мер (5%, 10%, 15%, 20%) и срок (т . е. продолжительность удержа
ння), устанавливаются в приговоре суда. 

· Ограничения осуждеиного в правах и обязанностях по срав-
нению с другими гражданамн могут вьпекать также и из режима 

(см., напр., ст. 32 ИТК УкраИнЬІ). Так, режим лишепня свободьr 

nредполаrает изоляцию осуждеиного от общества, вследствие чего 

он не пользуется правом вьrбора места жительства в mобом nункте 
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УкраинЬІ, обучаться в ВЬІсших учебнЬІх заведеннях, свободно рас

поряжаться своими деньгами, вещами !'І т.п . 

Специфически влияет на ·правовое положение осуждеюtьrх 
режим исправительньrх работ без лишения свободьr, направления в 

дисциплинарньІЙ батальон в других видов уголовньrх наказаний. 

Лищение свободьr по своей сущности означает· либо полное 

лишение, либо существенное ограничение на период исполнения на

казания тех или иньrх основньrх (конституционньrх) и гражданеких 

прав и свобод. Причем зто в нанбольшей стеnени касается основньrх 

(конституционньrх) прав и свобод. 

В соответствии с интересами граждан и в целях закрепле

ния государственного строя Конституция Украиньr гарантирует гра

жДанам УкраиньІ свободу слова, nечати, свободусобраний и митин

гов, уличньrх шествий и демонстраций. Естественно, что осужден

ньrе лишеньr таких свобод. Предоставленне их несовместимо с ре

жимньrми требо~аниями, так как моrло бьr использоваться в анти

общественньІХ целях, что существенно препятствовала бьr исправле

нию осрrщенньrх . Конечно, осужденньrе к лишению свободьr могут 

вьrсrупать на собраниях и писать в ~шоготиражньrе и стенньrе газе

тьІ. Но все собрания и rіечать ОСJ'Жденнмх организуеtся и контроли
руется -администрацией УЩ(. По тel\t же соображениям, осужденнме 

лишеньr права об-ьединения в общественньrе организации: профес
сиональньrе союзьr, иньrе различньrе общественньrе организации. Их 

сю.юдеятельньrе организации - зто не те организации граждан, о 

которьrх говорится в ст. Зб Конституции . Они создаются исключи

тельно для улучше~ия воспитательноrо воздействия на осужденньrх, 

их организация и функционирование, а также состав всецела зависят 

от усмотрения администрации УИFІ (ст. 57, 58 ИТК УкраиньІ) . 

Теперь об избирательном праве осужденньrх к лишению 

свободьr и отбьrвающих зто наказание. Согласно ст. 76 Конституции 
УІ<J?аиньr "не может бьпь избран в ВерховпьІЙ Совет УкраинЬІ гра

жданин, имеющий судиl\юсть за совершение умьшшенного преступ

ления, если зта судимость не погашена и не снята в установленном 

законом порядке" . 

В соответствии с ч. 4 ст. З Закона "О вЬІборах народньrх де
путатов Украиньr" "не имеют права голоса и права бьпь избранньr- . 

ми граждане, признанньrе судом недееспособньrми. Осуществление 

избирательного права приостанавлиВается для лнц, содержаrцнхся 
по приговору суда в местах лишения свободьr, - на время пребьrва

ния в зтих местах" . В зтом же законе в ч . б ст. З устанавливается 
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общее правило, обязательное для всех граждан УкраиЩ,І: "Не может 
бьпь избран депутатом гражданин, имеющий судимасть за совер

шение умьnплеиного nреступления, если зта судимасть не погашена 

и не снята в установленном законом порядке" (1 ; 1997. - N!! 4З . -
Ст. 280). 

Кстати, идеятичное указание содержнтся и в Законе Украи

НЬІ от 14 января 1998 г ., N!! 14/98-ВР "О вЬІборах депутатов местньІХ 
советов и сельскнх, поселковьrх, городскнх голов" , тде в ч. З ст. 6 
сказано : "Не имеют nрава .голоса на местнЬІх вьіборах граждане Ук

раиньІ? nризнаинЬІе судом недееспособньІМи. ОсуществЛение изби
рательного nрава nриостанавливается для лиц, которь1е по пригово

ру суда находятся в местах лишеиия свободьІ, - на время нахожде

ния в зі.ііх метах" (1 ; 1998. - N!! З-4. -Ст. 15). 
В силу того, что положения ч. 4 ст. З Закона "О вьІборах на

роДНЬІХ деnутатов Украинь1" противоречат ч. З ст. 76 Конституции 
УкраиньІ, КонституциоиньІЙ Суд своим решением от 26 февраля 
1998 г., N!! 1-рп/98 в п. 7 _nризнал неконституционньІМи положение 

ч. 4 ст. З Закона УкраиньІ "О вьrборах народньrх депутатов Украи
ньІ" , ограничнвающие осуществление гражданамн 'избирательньrх 
nрав, согласно которому "осуществление избирательного права при

останавливается для лиц, содержащихся по приговору суда в местах 

лиmения свободьІ, - •на время nребьmания в ,зтих местах" (2; 
1998. - N!! 42. - 5 март) . В данном случае избирательное nраво , о ко

тором идет речь, - зто конституционное право избирать народньrх 

депутатовиправо бьrть избранньІМи народньІМИ депутатами Украи

НЬІ. В соответствии с ч. 2 ст. 70 Констнтуцни не имеют nрава голоса 
(т.е . права избирать) только граждане, nризнанньІе судом недееспо

єобньІми. Позтому положения ч. 4 ст. З Закона, согласно кoтopol'tty 

осуществление избирательного права приостанавливается для лиц, 

содержащихся по приговору суда в местах лишения свободь1, - на 

время пребьmан-.vr в зтнх местах, не соответствует ст. 76 Конститу
ции УкраиньІ. 

Кроме того, согласно ч. З ст. 76 Конституции, не может 

бьrть избраниьІМ в Верховную Раду УкраиньІ гражданин, имеющий 

судимасть за совершение умьшшенного преступления, если зта. су

димость не погашена и не сията в установленном законом порядке. 

И в зтом отношении положения ч . 4 ст. 3 Закона nротиворечит той 
же ч. З ст. 76 Конституции. Указаиное положение ч. 4 ст. З Закона 

не соответствует и ч . І ст. 64 Конституции, ·согласно которой кон

ституционньІе nрава и свободьr человека и гражданина не могут 
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бЬІть ограниченьІ, кроме случаев, предусмотреннь1х Конституцией 

УкраИНЬІ. 

Таким образом, Закон "О вЬІборах народнЬІх деnутатов Ук

раинЬІ" в зтой части утратил юридическую силу . 

В зтой связи Центральная избирательная комиссия своим 

постановлением J'{Q 100 от 12 марта 1998 г. обязюш окружньrе изби
рательньхе комиссии избирательньхх окруrов, на территории которЬІх 

расположеньх следственньхе изоляторьх, :rюрьмьІ, исправительно

трудовЬІе и восnитательно-трудовьrе колонии, лечебно-трудовьrе 

профилактории, создать избирательньхе участки (2; 1998. - N!! 50. -
ІТмарт.). 

Прошедшие 29 марта 1998 г. вьІборЬІ nокаЗаJІИ, что в nо

давляющем своем большинстве осужденнЬІе к лишенню свободь1 
воспользовались таким nредоставлеІJНьІМ им избирательньІМ пра
вом . 

Не может бьrrь распространено на осужденньІХ к лишению 

свободЬІ и консткrуционное право о неприкосновенности жилиша и 

тайне nереnиски. Право неnрикосновенности личности оrраничива

ется тем, что в тобой момент моrут бьrrь подвергнуrЬІ обЬІску осуж

деннмй, а его вещи и спальное место - досмотру. Вся корреспон

денция ОС)~жденньІХ проходит цензуру, а поступаюuще к ним посьш

ки, nередачи и бамдероли- дьсмотр (ст. 28 ИТК Украшіьr). К пра
ву на перелиску осужденньrх близко примьn<ает в полном обьеме 

nраво обращаться с жалоба11-щ заявлениями и nисьмами во вtе ор

ганьr государственной власти и управления, в орrаньr прокуратурьr и 

суда, во все rосударственньхе и обществениьхе организации ,и к 

должностньш лицам. Предложения, заявления и жалобЬІ осужден

НЬL~ наnравляютсн в соответствии с Правнлами внутреннего расnо

рядка учреждений исnолнения наказания по принадлежиости и· раз

решаются в установленном законом порядке. Предложения, заявле

ния и жалобьr, адресованнь1е прокурору, а также Уnолномоченному 

по правам человека Верховной РадьІ УкраиньІ nроемотру не nодле

жат и не nозднее чем в С)ТОЧНЬІЙ срок наnравляютсн адресаJ}·. Ре

зультат рассмотрения nредложений, заявлений и жалоб обьявляется 

осужденнЬІм nод раслиску (ст. 44 ИТК УкраинЬІ). 
Осужденньхе, каки все граждане УкраинЬІ, согласно ст. 35 

Консткrуции имеют право на свободу мировоззрения и вероисnове

дания. Зто право включ_ает свободу исповедовать любую религию 

или не исповедовать иикакой, беспреnятственно отправлять едино

лично или коллективно религиозньхе культЬІ и ркrуальньrе обрядьr, 
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проводить религиозную деятельность . Правда, условия содержания 

осужденньrх в метах лишения свободьr обьективно не позволяют в 

полном обьеме осуществлять свое вероисповедание. 

Б учреждениях исполнения наказания всем религиознЬІм 

концессням предоставлена возмо~ость работать без всяких оrра

ничений. Однако осужденнЬІх больше всего притягивает к себе пра

вославная церковь, по-видимому, не последюою роль играют здесь 

традиции нашего народа. Священники православной церкви перио

дически совершают в колониях различнЬІе церковнЬІе обрядьr . Мно

гие осужденньrе проходят обрядьх крещения; в торжественной об~а

новке провадится бракосачетапне по церковньrм канонам. 

Сущностью лишения свободьх, а также непосредственно 

нормами уголовно-исполнительного права в значительной мере 

Констиrуцией УкраиньІ ограниченьr конституционньrе права граж

дан на труд (ст. 43), отдьrх (ст. 45), образование (ст. 53), достаточ
иьІЙ жизненньІЙ уровень для себя и своей семьи, включаюший дос

таточное питание, одежду, жилище (ст. 48), социальную зашиту, 

включаюшую право на обеспечение их в случае полной, частичной 

или временной потери трудоспосооности, потери кормильц~. безра

ботицьІ по независящим от них обстоятельствам . а также в старости 

и в яньrх случаях, предусмотренньrх законом (ст. 46).' 
Гражданские права и обязанности осужденньІХ к лишению 

свободьІ ограниченьr в меньшей степени, чем права конституЦион

НЬІе . Осужденньrе продолжают оставаться суб-ьектами гражданеких 

прав и обязанностей, хотя они не могут реализовать в полном об-ье

ме свою дееспособность, правоспособность и возможность осущест

вления некоторьІХ суб-ьективньrх прав. Лишение свободьІ не пре

кращает семейно-брачнЬІх отношений, не лишает осуждеиного ро

дительских прав и не освобождает его от зтих обязанностей . 

Как отмечалось ранее, · действующее законодательство со

держит не только нормьх, ограничивающие права осужденньхх как 

граждан УкраиньІ, но и возлагает на них специальньхе (специфи

ческие) обязанности, вьrходящие за ·общие рамки правового ста1уса 

гражданина. СпециальнЬІе обязанносТи осужденньrх определеньr ли

бо в форме запрета совершения тех или иньrх действий, либо, на

оборот; в форме предписання совершеюrn тех или иньrх действий. 

Запрет совершения определенньrх действий продиктован 

необх~димостью обеспечения постоянного надзор за осужденньхми к 

лишению свободьr . предотврапrения возможньrх побегов, устранения 

причин и условий, способствующих злостньrм нарушенням режима 
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или даже совершению преступлений . ~пециальнЬІе обязанности в 

виде запретов имеют карательньІЙ характер, хотя их неукослитель

ное соблюдение одновременно имеет и дисциплинирующее _воздей
ствие . 

Возложение на осужденньІХ обязанности совершения опре

деленньrх действий им~ет основной задачей воспитание у них сазна

тельной дисциплиньІ и самодисциплиньІ, приобщение к правилам 

общежития, развитие чувства коллективизма. СпециальнЬІе обязан

ности осужденньrх к лишению свобоДЬІ в форме nредписання евер

шення тех или иньІх действий не имеют цели причинення физиче

ских страданий. Они в конечном итоге оказьrвают большое дисцип

линирующее, воспитательное воздействие. Их об-ьем почrи одинакав 

во всех видах УИН и не подвержен сколь-либо существеиньrм изме

нениям в зависимости от поведения .осужденньrх. 

Большие задачи стоят перед разработчиками Концепции 

пенитенциарной системьх УкраиньІ и Концепции Уголовно

исполнительного кодекса УкраиньІ. Особое внимание при их разра

ботке должно бьпь уделено анализу nроблем, связанньІХ с реализа

цией прав и обязанностей осужденньrх, отбьmающих наказание в 

виде лишепня свободьr . Обращает на себя внимание одна особен

ность : к юікой бЬІ проблеме авторьr проектов ни обращались, они в 
той или иной степени будут вьtнуждеНЬІ рассматривать пробле?.JЬІ 

правового положения осужденньхх. Что такое достоннство осуждеи

ного к лишеншо свободЬІ, где пределЬІ, когда начинается унижение 

человеческого достоинства и, естественно, нарушение прав челове

ка? 

Появилась уникальная возможность приведения нацнональ

ной законодательной базьІ в соответствие с общеnринятьrми в циви

лизованном мире нормами. Проект Уголовно-исполнительного ко

декса УкраИНЬІ И прежде всего ПОрядОКИ УСЛОВИЯ ИСПОЛНеНИЯ И ОТ· 
бьшания наказания в виде лишения свободьІ · должньr отвечать тре

бованням норм международного права и соответствовать Мини

мальньrм стандартнЬІм правилам абращення с закпюченнЬІми и дру

гим международньІМ конвенциям и соглашениям . ДолжньІ бьпь сня

тьr бессмьrсленньrе, не носящие никакого воспитательно.го заряда 

.запретьr и обязЬІвающие правила (например, одежда спецнального и 

установленного образца, форма взаимоотношений между сотрудни

ками и осужденньtми т.д.) . ДолжнЬІ бьuь устраненьr всякие оrрани

чения, установленньrе дополнительно к паказанию в виде лишения 

свободЬІ и вьІТекающие из режима отбьшання наказания того или 
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иного вида учреждения исполнения наказания. Ничем нельзя об-ьяс
нить положение, при котором осужденнЬІе, отбьmающие наказание в 

тюрьме, лишень! права получения посьшок и передач и длительньІХ 

евиданий со своими близкими родствеІрІИКЗ.м:и. Зто явное наруше

ние прав человека, в том числе и положений Всеобщей декларации 

прав человека. 

Лишение свободьІ как вид уголовного наказанИя причиняет 
страдания и лишекия осужденному уже самим фактом физической 

изоляции ero от общества. И нет ннкакой необходимости устанавлн~ 

вать дополнительньІе ограничения и лишепня для осуждепня в каче

стве дополнительной карь1 к наказанmо в виде лишения свободьr. 
Физическая изоляция от общества несет в себе достаточиьІЙ обьем 
карьх, его не следует искусственпо увеличивать. Нельзя добавлять к 
зтой каре еще и весьма существенньrе ограничения относительно 

бьиа, пнтания, евиданий с родетвенликами и других сторон жизне

деятельности в условиях несвободьr. Необходимо обсудить проблему 
отказа от деления колоний на режимЬІ, а характер и степень общест
венной оп,асности совершенноrо престуІІЛения соотносить с т~е
стью наказаний в виде лишекия свободьr только продолжительно

стьюсамого срока. 

Существует еще одна ·значительная проблема. опять-таки 

перекликающаяся с проб-!Jемой соблюдения прав человека. Послед
нее время обращает на себя внимание nоявление категории . осуж
деННЬL'<, страдаюших психическимн расстройствами. Из-за постоян

ного совместного нахождения в зоне возникают разлнчньrе псИ:хиче

скне аномалии . Даже при необходимости уединиться осуждеННЬІЙ 

зтоrо сделать не может. В постоянном общении с людьми, с кото

рьІМИ конкретнЬІй осужденньrй чувствует психическую несовмести

мость, у него возникает так назьmаемьrй "синдром замкнутого про· 

странства", приводюіщй нередко к различного рода психическим 
расстройствам. Позтому следует рассмотреть и вопрос о возможно

сти содержания отдельньrх категорий лиц обособленно, а, может 

_бЬІТЬ, даже предусмотреть для них одиночное заключение. 
Как видим:, проблемьr правового положения осужденньІХ к 

· лишекию свободьІ прямо связаньr с вопросами соблюдения прав в 
свобод человека как гражданин~ и члена нашеrо общества. 

Список литературЬІ: l . Ведомосm Верховной РадЬІ УкраиньІ. 2. Го
лос УкраиньІ . 
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А.Ф. Степанюк, канд. юрид. наук 

ВСЕОБЩАЯДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛ О ВЕЖА 
И ПРИНЦИПЬІ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОІJ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНІІЙ 

Одной из особенностей современной цивилизащDІ явJІЯется 
становленне правовьrх систем на основе общепризна~ мир<>вЬІМ 
сообществом общечеловеческих ценностей, на базе шІберально
юридического правоnоннмания, исходящего из принЦИІlов верхо
венства права, господства закона, признання и соблюдеJ(ИЯ JІРаБ и 
свобод человека . 

О том, что в основе прановьІХ прннциnов лежат обnхечело
веческие ценности, свидетельствует ря.ц мехщународньrх :исrов. Сре
ди них основньrм источником, предоnределяющим мноrие обnхеJІРа
вовЬІе приициnьr реrулирования отношений межцу людьМИ, между 
личностью и государством, цесомиенно, является Всеобщая деJ<Ла
рация прав человека, которая в концентрироваином виде вЬІРЮl'Зет . 
идеи формального равенства, свободьr и сnраведливосrи. Отразив 
совместную договоренность народов оtносительно неотьемлемьІХ и 
нерушимьrх прав каждого человека, она уже с :момента своеrо JІРИ
нятия обуеловила направления международной и национальJІОЙ ~ея
тельности в сфере прав человека, стала крптернем для определения 
степеци соблюдения ~1еждународньrх норм, относящюсся к зтим 
правам1 • Излагая Права и свободьr человека, отличаясь дисnоз}ІТИВ
ностью, Всеобщая деклараЦия прав человека не регулирует JІеnо
средственно правила деятельности каких· либо органов и учрежде
ний, не устанавливает конкретньІХ nрави.;1 поведе}Щя, JІе содержит 
норматнвно-правовьrх предписаннй. Тем не менее многие междуна
родньІе документьІ и национальное законодательство npиwrrьr в раз
витие принциnов, заложенньІХ в зтой Де.кларации. Так, Консткrуция 
Украиньr 1996 r. содержкr положения, прообразом которьІХ явДJІЮт
ся идеи, сформулировщньrе во Всеобщей декларации прав qеловека. 
В частности, ст . З Конетитуцин УкраиньІ гласит: "Человеr<, ero 
жизнь и здоровье, честь и достоннство, неприкосновенJІОСТЬ и безо
nасность признаются в Украине наивьrсшей социальной цеJІностью. · 

1 Общеизвестньrм фактом является то, что в 1948 г. СССР воздержалея в ходе гол~ 
вания no воnросу о npюvrrnи Декларации, а к !991 r .. (по даинЬІм ООН) ередІІ 16 

·11\ 

сrран Советский Союа заннмал одно из последних мест по воплощеІІИ!О ІІдеіі, содер· 
жащихся в Декларации. 
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Права и свободьr человека и их гарантии определяют со

держание и направлениость деятельности государства. Го(;ударство 
, отвечает nеред челонеком за свою деят~льность. Утверждение и 

обесnечение прав и свобод человека является главной обязанностью 

государства" . 

У станавливаН права человека в целом , Дек.JІарация отдель
НЬІМИ своими статьями служит также и основой определеJШЯ право

вого nоложения осужденньrх . В обоснование зтого в уrоловно

исполнительном праве существует мнение, •по, хотя Всеобщая дек

ларация прав человека и не предназначена специально для регла

ментадни обращения с осужденньІМИ.., тем не менее она является 

международньІМ актом общего ;характера, содержащим отдельнЬІе 

_универсальнЬІе стандартьr такого обращения (7, с . 406), осноRой 
специальнь1х международньІх норм, принципов и рекомендаций в 

области исполнения наказаний. Принципьr, заложенньrе в ней, раз

виваются в таких актах сnециализированного характера, имеющих 

своей целЬю изложение стандартов обращеІШЯ с осужденньrми, как 

МниимальнЬІе сtандартньrе правила обращения с заключенньтми 

(1955 r.), Декларация о защите всех лиц от пьпок и других жесто
ких, бесчеловечньrх или унижаюІЦИХ достоннство видов обращеиия 

и наказания (1975 г . ) ; Конвенция против nьпок и других жестоких, 
бесчеловечньrх или унижающих достоннство видов обращения и на

Казания (1984 г . ) , Кодекс поведения должностньrх лиц по поддержа

ншо правопорядка (1979 г . ), Прннципьr медицинской Зтики, отно
сящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, 

в защите заключенньrх или задержанньrх лиц от пьпок и друrи.х 

жестоких, бесчеловечньrх или унижающих достоннство видов обра

щеиия и наказания (1982 r.) , МерЬr, rарантируюіцие защнту прав 
тех, кто приговорен к смертной казни (1984 г.), Мииимальньrе стан
дартнЬІе правила ООН, касающиеся отправления правосудня в от

ношении несоверше.ннолеТюrх (Пекинск.ие правила) (1985 r.) , Свод 
принципов защитьr всех лиц, nодверженньrх задержаншо и заклю

ченшо в какой бьr то ни бьшо форме (1989 г.), Минимальньrе стан
дартньrе правила ООН в отношении мер, не связанньrх с тюремньІМ 

заключением (Ток.ийск.ие правила) (1990 г.) , Правила ООН, касаю

ІЦИеся защитьr несовершеннолетюrх, лишенньrх свобо.zіьr (1990 r.). 
Как Всеобщая декларация Прав человека, так и большая 

часть актов специализированиого характера, излагающих стандартЬІ 

обращения с осужденньrми, не имеют· обязательной юридиЧеской 

~ильr в рамках м~ждународноrо права. Отмечая авторитет междуна-
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родньrх актов и их существенное влияние на nрактику и теорию ис

полнения наказаНИй? приходится сделать вьrвод, что формал:ьно в 

пракrической деятельности органов и учреждений исполнения нака

заний они моrут служить лиІІІЬ нравственнЬІм ориенrиром в силу 

своего рекомендательного характера. Тем не менее, представляется, 

что ряд идей и требований, содержащихся во Всеобщей деклараФіи 

прав человека и в международньІх стандартах обращения с осуж

деНИЬL\Ш, должнЬІ nодлежать максимальном:у учету и соотноситься с 

принципами исполнения наказаний. При форІ\mровании уголовно

исполнительноrо законодательства УкраиньІ необходимо учитьтать 

международньІЙ оnьхт и достюкения в области правового регулиро

вания исполнения наказаний, с тем чтобьr закреnить в качестве 

принциnов уголовно-исnолнительного законодательства руководя:

щие положения, основьшающиеся на самьхх вь1соких реально

практических стандартах, отражающие основную ~аправл:енность 

деятельности органов и учреждений исnолнения наказаний и наибо

ле~ существенньrе черть1 уголовно-исполнительной системьr. Как 

nредставляется, в принципах уголовио-исnолнительного законода

тельства УкраинЬІ должньr найти воnлощение и конкретизацию :как 

общечеловеческие (типологические, конкретно-истори'Іеские), таки 

межотраслевьrе и отраслевме пришщпьr права. Наряду с зтим на

циональное уголовно-исnолнительное законодательство, реrулируя 

деятельность органов и учреждений исполнения наказаний, должно 

учитьшать та:кже и международнЬІе стандарть1 обращения с осуж

денньrми, учитЬІвать принятьrе на международном уровне нормьr, 

принципь1 и рекомендации для деятельности органов и учреждений 

исполнения наказаний, отражающие тенденl{ИЮ лнберализации и 

улучшения условий содержания осужденнЬІх. 

·всеобщая декларация прав человека, международньІе стан

дартЬІ абращення с осужденньrми и_ национальное законодательство, 

реrтлирующее исполненИе уголовньrх наказаний, соотносятся между 

собой как общее, особенное и отдельное (единичное). Деятельность 

по исполненmо наказаний вьІСтуnает в зтом смьrсле к:ак единство 

общего и единичного, а международньІе стандартьr абращення с 

осужденньtми, рассматриваемьІе как особенное, как бьr играют роль 

связующего звена между Всеобщей декларацией прав человека 

(общим) и реализадней правоограничений, свойственньrх наказани

ям (единИ'fнЬІм). Идеи, содержащиеся в Декларации, :и принципьr, 

воnлощаемьІе в деятельности по исполненюg наказаНий, в реализа-

. цин правооrраничений, свойственньrх наказаниям, соотносяТся как 
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целое и часть, где ·зкзекутивная деятельн6сть - з;rо целое, nрояв

ляющееся в своей имивидуаЛьной качествеиной и количественной 

определениости. Огдельное же (единичНое) обладает смим:и инди
видуальньхми, неповrоримьхми признаками, а при исполнении нака

заний, связаннЬІх с лишением свободь17 отличается еще пространст
:венньІМи и временньхми характеристиками. Поскольку при реализа

ции карьх как мерьх государствеююго принуждення возможно во

nлощщmе в жизнь лишь некоторьІХ принципов, провозглашенньІХ в 

Декларации, то в деятельности органов и учрежденИй исполнения 
наказаний принципьх, сформулированньІе в ней, вьІСl)'пают лишь 

как часть общего . Вместе с тем вряд ли можно односторонне трак

товать связь между ндеями, содержащимися в Декларации, и прин

ципами деятельности органов и ~ждений исполнения наказаний. 

"Будучи противоположньхми сторонами отдельного, еди:ничное и 

общее не просто сосуществуют в отдельном, но и органически свя

заньх между собой и при оnределенньІХ условиях переходят друг :в 
друга: единичное становится общим, а общее - единичньш" 

(9, с. 169). 
Поскольку деятельность по исполненюо наказаний, между

народньІе стандартьх о~ращения с осужденньІми и Всеобщая декла

рация прав человека имеют лишь определеинЬІе точки соприкосно

вения, то не приходится говорить от абсоmотном совпадении их 

принципов. НекоторЬІе принципьІ, содержащиеся в международньІХ 

актах общего и сnециализироваиного характера, могут вЬІсrуnать в 

качестве общих принциnов деятельности органов и учреждений ис

полнения наказаний. Другие же, несмотря на то, что они первона

чальмо бьти закреnленЬІ в международньІХ актах, могут СЛ)'ЖИТІо 

исходньІМи начЗJ"Іами лишь для отдельнь1х инстиrуrов уrоловно

исполнительного законодательства. Думается, что nри решении во

проса о системе принципов деятельности органов и учрежлений ис

поднения наказаний не имеет значения. в каком нормативном акте 

первоначальмо бьщо захреплено соответствующее положение, по

скольку так или иначе некоторьхе нормьr, содержащиеся в междуна

родньІХ актах, в Констmуции УкраиньІ, в Уголовном кодексе, в ко

нечном итоге могут получить свое развИПІе и конкретизацшо и в 

уголовно-исполнительном законодательстве. 

Идеи, сформулированньхе в Декларации, международнЬІе 

стандартЬІ обращения с осужденньхми, принципьх _ уголовно
исполиительного права - зто злементЬІ правосознания:, которьrе мо· 

гут бьrть вьщелень1 в чистом виде лишь в абстракции. И как отвле-
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ЧеННЬІе ПОНЯТИЯ ОНИ могут существовать ДО ТеХ ПОр, пока не будут 
воплощеньr в соответствующих nравовьrх системах, цель которьІХ -
реализация принципов, соответствующих общечеловечесКим ценно
стям. Примечательно, что в преа:мбуле Всеобщей декларации nрав 

человека сформулировано nредложение nонимать зтот международ

НЬІЙ документ как задание, исполНить которое должньr стремиться 
все народьІ и государства. Таким образом, Декларация содержит не 

только всеобьемmощие руководящие ндеи, но и ставит задачу, кото- . 

рая должна бьrть решена во имя реализации зтих идей . 
\ 

Утверждать; что Всеобщая деЮІарация nрав человека оnре-

деляет правовое nоложение личности в системе исnолнения уголов

ньrх наказаний можно, лишь оnределенньхм образом интерnретиро

вав те общечеловеческие идеальІ, которЬІе сформулированьІ в дан- ' 
ном универсальном документе. ПоЗтому, анализируя международ
НЬІе актьІ специализированного характера, можно сказать, что 

и:менн:о ДеклараІІ.Jія в дальнейшем вдохновила государства- члеиьr 

ООН на обоединеІЩе усилий для разработки международньІХ стан

дартов обращения с осуждениьім:и, которЬІе и отразиJІИ необходи

мость защитьr их прав. Об зтом. например, четко сказано в nреам

булах Стандартньrх мини:мальньІХ правил ООН в отношении мер, не 
связанньrх с тюремиьІМ за.ІЦ!Ючением, и Правил, касающихся защи

тьr несовершеннолетних, лншениьІХ свободьr. 

ПравовЬІе идеи, получившие свое отражение во Всеобщей 

декларации nрав человека, до воnлощения их в правовую действи

тельность nроходят несколько зтаnов своего развития. Прежде чем 

стать nринципами. деятельности органов и учреждений исполнения 

наказаний, основополагающие начала, закреnлениьІе в Декларации, 

претерnевают оnределенную метаморфозу. Поначалу зти общечело

веЧеские идеальІ существовали лишь как субоективньІе категории, 
как заявление от имени ООН, как торжественное провозглашение 

основоnолагающих идей в сфере прав. человека. Получив свое раз

юпие в международньІХ документах слециализированного характе

ра, отражающих стандартьr обращения с осуждениьІми, они приоб

ретают субоективно-обоективиьІЙ характер. Следующей стадней их 
обnективизацин является закрелление требований международньІХ 
актов в национальном законодательстве: в зтом случае они приобре

тают обязательную силу и обоективно-субьективньrе характеристи

ки, таzше как нормативность, стабильность, неnререкаемость и не

допустимость ОТС1)'Пления от них даже в порядке исключения. Затем 

в практической деятельности органов и учреждений исполнения t~a-
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казаний принципьr приобретают преимущественно обьективньrе 

свойства, обусловливающие функционирование » rуманистические 
тенд_енщm развития уголовно-исполнительной системьr. 

В деятельности органов и учреждений исполнения неu<аза

ний необходимо создать . таки.е условия, при которьtх требования 

принципов уrоловно-исполнительноrо законодательства не смоrут 

бьІТЬ только декларацией, формальной возможностью. На зтой ста

ДИИ своего развития принципьr обьективно становятся реальНЬL\fИ 
началамн практической деятельности администрации зтих органов и 

учреждений. 

Рассмотрим, как могут бьпь воплощеньr идеи Всеобщей 

декларации прав человека в реалии исnолнения наказаний · и что из 

всеобьем}ПОщего спектра прав человека может бьrть отражено в на

циональном уrоловно-исnолнительном законодательстве, т.е. какие 

принциnьr могут бьuь общими и для деятельности органов и учреж

дений исnолнения наказаний. Можно ли их рассматривать как осно

воnолаrающие требования, без соблюдения которьrх реализацм 

правоограничений, свойственньrх наказаНlІЮvt , вообще невозможна? 

Для признания тех или иньrх nоложений Декларации в ка

честве общих принципов уrоловно-исnолнительного законодатель

ства, необходкмо исходить из того. что последние, "во~первьrх, оп
ределяют построение и содержание Особенной части кодекса, где 

регулируется исnолнение коНІ<реткьrх . видов уголовньrх наказаний. 

Во-вторЬІх, они влияют на содержание институтов и норм Уголовно

исполнительного кодекса УкраиньІ. а также создают ориеитирьt для 

иньrх законодательньхх и подзаконmьrх нормативно-правовьхх актов. 

реГулирующих исnолнение различю.ІХ видов наказаний. В-третьих, 

принципьr уголовно-Исnолнительного законодательства через .систе

му норм И путем непосредственно,го действия влияют на практику 
исполнения уголовньrх наказаний, корректируя ее в nользу реализа

ции проrрессивньхх идей законнОСІГи, rуІ\-tанизма, равенства граждан 

перед закономи др." (4, с . 71). 
Представляется, что для ;деятельности органов и учрежде

ний исполнения н:аказаний , основJНЬІМ направленнем которой явдя

ется реализацпя карьr, непреходящее значение имеет принциn rума

низма, отражениьІЙ в ст. 5 Всеа>бщей декларации прав человека 
формулой: "НИкто не до}ІЖен nоДJВергаться пЬІткам или жестокому, 

нечеловеческому или же унижающему его достоинство, обращеНИJО 

и наказа:Нию" . Надо сказать, что )}ТОТ принциn декларируется в ч. 2 
ст. 1 действующего Исправительнrо-трудового кодекса УкраиньІ, где 
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провозглашено: "Исполнение наказания не имеет целью пр:ичннение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства" . 

Однако, на мой взгляд, более полное воnлощение прющипа гума- ' 
низма в уrоловно-исnолнительном законодательстве- с закреnле

ннем в нормах У rоловно-исnолннтельного кодекса гарантий защитЬІ 

осужденньrх от пьrток, насилия и другого жестокого или унижающе-

го человеческое достоннство обращения с ним:и - позволит привес-
ти нормативную базу исnолнения наказаний в соответствие с nоло
жениями мировьrх стандартов, сделать общеnризнанньrе прннципьr 

и нормьr международного права составной частью уrоловно

исnолнительной системь1 УкраиньІ. 
Соблюдение принципа rуманизма в деятельности органов и 

-учреждений исполнения наказаний необходимо и nотому, что 

"всякая деятельность, несовместнмая . с rуманностью, считается без

нравственной" (8, с. 120). 
В литературе существует точка зрения, в соответствии с ко

:rорой nринциn rуманизма nроявляется в целях и задачах уrоловно

исполнительноrо законодательства, а осуществляется он достижени

ем исnравления осужденнЬІх и решением таких задач, как определе

ние средств исправления осужденньrх, обесnечение охранЬІ их прав, 

свободи законньrх интересов, а также оказание им nомощи в соци

альной адаптации (3 , с. 39). По мнению И.В. Шмарова, принцип rу
манизма реа.пизуется также в таких мерах исправительноrо воздей

ствия; как общественпо nолезньrй труд, нитенсивное психолоrо

nедаrоrическое воздействие, профессиона.льная подготовка и обще

образовательное обучение (7, с . 20, 21). На ·мой взгляд, такое nони
lІtание nринциnа возможно лишь применительно к социа.льн?

nедагогической деятельности, осуществляемой в местах лишепня 

свободьr, но отюодь не к зкзекуrивной деятельности как таковой. 

Универсализм и всеобщность nринципов уrоловно-исnолнительного 

законодательства должньr вьrражаться в том, что они nредоnределе

ньr распространять свое действие на все формьr исnолнения наказа

ний, связаннЬІе как с лишением свободьr, так и без лишения таковой . 

Если поставить знак равенства между реализацией nринциnа rума

низма и применением средств ·исnравительного воздействия на осу

жденньІХ, то вне содержания зтого nринципа оказьrвается исполне

ние пожизненного лишения свободьr (сам факт nрименения которого 

не вnисьmается в концепцшо исnравления осужденньrх) , а таЮі<е на

казаний, исnолияемьrх одномомеmно: штрафа, лишения воинского, 

сnецпального звання, ранга, чина или квалифицированного класса, 

187 



конфискации имущества, емертвой казни. 

Находясь в диалектическоІ\t единстве . принципЬІ, цели и за
дачи деятельности органов и учреждений исnолнения наказаний 

взаимообусловленЬІ. Привязьrвание принциnа гуманизма к цели ис
правления и итнорировавне при зтом _:rакой задачИ. Уголо:вно
исполвительного кодекса, как регулирование порядка и условий ис

. nолнення и отбьшания наказаний, отражает противоречие Сущест-
вующее, например, между лишением свободьr, которое заключается 

в изоляции осуждеиного от общества, и целями исправления, кото

рое · должно бьuь еведено к тому. чтобьr сделать минимальньrм от

рицательное влияние лишения свободьr на поведение осужденньrх 

nутем, наnример , расширения контактов осужденньrх с их родетвен

никами и общеетвенностью (1 , с. 52). 
Как уже бьшо сказано, :в деятельности оргаНов и учрежде

ний исполнения наказаний прИІЩнп rуманизма приобретает об-ьек

тивньrе характеристики, позтому совершенно вепрнемлемо ставить 

ero воплощение в nодчиненность от "капризов" и "причуд" осуж
денньrх, · как зто, по сути, предЛагает делать А.И Зубков, считаю
шИй, 'fi'O реализация ·принципа гуманизма поставлена в прямую за

висимость от поведения, желания и настроения (?!) осужденньrх 
(2, с. 15). 

В юридической лшературе уже обращалось внимаНие на то, 
что исnолнение наказания базируется на принциnах уголовного пра

ва (5, с. 88), позтОМ)', характеризуя принциn гуманизма как принциn 

деятельности no исполнению наказаний, а не как принцип педагоги

ки, необходимо исходить из того, что при применении наказания 

rуманизм имеет две нпостася своего проявления: а) по защите обще

ства в целом н защите прав и законнь1х интересов отдельньrх граж

дан от престуnньrх посяrательств и б) по отношению к осужденньІМ. 
Лишь реализация правооrраничений, свойственньrх наказанням и 

предусмотренньrх только уrоловньІМ законодательством, может яв

ляться гарантней об-ьединения двух ролевьrх значений принциnа rу
манизма. Применител~но, например, к лншению свободьr реализо
вать nринцип rуманизма как принцип применения наказания можно, 

во-первьrх, надеждой изоляцией и охраной осужденнЬІх, во-вторьrх, 

законодательнЬІм обесnечением защнтьr осужденньrх от произвола 

администрации. Вот почему в будущем Уrоловно-исnолюuельном 

кодексе обязательно доЛ/КНО бьпь закреплено следующее положе
ние : "Уголовно-исnолиительное законодательство и деЯlельность 

органов и учреждений исполнения наказаний основЬІВаются на стро-
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гом соблюдении гарантий защитьІ осуждеПНЬІх от пьпо:к, насилия и 

другого Жестокоrо или унижающего человеческое досt:"оинство об
ращения". 

Свою инфраструктуру принцип rуманизма получает в пер

вую очередь в нормах уголовно-исполнительного законодательства, 

определяющих правовое положение осужденНЬІХ. В свя~и с зтим не

обходимо обратить внимание на значимость для приз:нания осуж

денного субьекrом отбьmания наказания ст. 6 Декларации, где ска
зано, что каждь1й человек, где бь1 он ни н'ахоД11Лся, имеет право на 
признание своей правосубьектности. 

Правовой статус осужденньІх отличается от ІІ)>авового по

ложения свободньІх граждан, так как наказание предпС>лагает огра

ничение и лишение прав и свобод осужденного. В зтом плане следу

ет учесть, что ст. 29 Всеобщей декларации прав чело~ка содержит 
по:южение, в соответствии с которЬІМ при осуществлении своих 

прав и_ свобод каждьІЙ человек должен бьпь подверж~н только та

ким ограниче~м, которь1е установленЬІ законом ис:юпочительно с 

целью обеспечениЯ над.лежащего признания и уважеІПQJ прав и сво
бод друrих и обеспечения справедливьІХ требований МІQрали, обще

ственного порядка и всеобщего благоденствия в дем()кратическом 

обществе. І1з зтого следует, что реализация правооrраннчений, 

свойственньtх наказаниям, возможна на основе прИНІЩпов законно

сти и справед.•швости . 

Сущность принципа законности в зкзекутивн()й деятельно

сти следует определить как правило точного и безусловного осуще

ствления требований уголовно-исполнительиого законодательства 

всеми субьекrами и участниками деятельности по испоJІНению нака

заний независимо от их правового положения . 

Включение правовьІХ идей, содержащихся в Декларации, в 

правовЬІе системьх отдельньхх государств предполаrае-t также необ

ходимость построения уголовно-исполнительной сист~мь1 УкраиньІ 

на нача.лах справедливости. 

Если законность - зто формальпьІЙ принцип (принцип ор

ганизации деятельности}, то справедливость - зто СОJ.:І;ержательньІЙ 

принцип (принцип деятельности), и именно последниі:і предопреде

ляет само содержание уrоловно-правовьхх требований (6, с. 364), на 
которьхх строится деятельность по исполнению наказацнЙ. 

. Нанболее общее (универсальное) определение справедливо
сти сформулировано еще Платоном: "cuique suum" - "каждому 
свое". Именно зтой формуле принадлежит ведущее мес:т0 при опре-
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делении прави,1 исполнения наказаний. Реализацuя правоограниче

ний, свойственньrх наказаниям. как воплощение принципа справед

лнвосТи должна строиться на соразмерности карь1 характеру и сте

nени общественной оnасности совершенного nресrуnления с учетом 

личности и поведения осужденного. Формула справедливости -
"каждому свое" - при исполнении наказаний доджна пониматься: 

каждому осужденному- та мера правоограничений, которая над

лежит ему в соответствии с законом в связи с осуждеиием за совер

шенное престуnление . В таком пот:rмании справедливость фактиче-

ски еливается с принципом законности. 
( 
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Мuрошниченко Т.Н., канд. юрид. наук 

НРАВСТВЕННЬІЕ ОСНОВЬІ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЬІ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Признание У краиной прав и свобод человека, изложеннЬІх в 

Декларации, как естественньrх, присущих человеку независимо от 

его отношения к конкретному государству. требует от последнего 

реальньrх гарантий их обеспечения. 

Особьrе требования, предьявляемЬІе к содержанию уголов

но-процессуальнЬІх норм, обусловленьr самим характером сферьr их 

реализации, которой в нанбольшей степени присуще реальное при

менение властньrх полномочий государства. 
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Всякая. деятельность, в том числе и уголовно

процессуальная, есть целесообразное изменение действительности . 

В уголовном процессе зти изменения должньr происходить строго в 

рамках закона, дабьr исКлючить ошиб1<)' , права на которую полно
мечное лицо в сфере ;толовной юстиции просто не имеет: слишком 

вьrсока ее цена. Зто и принуждение, вьrстуnающее в наиболее орга

низованной и жесткой. форме - форме государственного, и мораль

ньrе издержки, связаннЬІе. с привлечением к уголовной ответствен

ности . Следует учитьтать при зтом, что nотенциальнЬrе возможно

сти государства в nрименении такого рода nринуждення не сравни

мьr ни с одним из иньІХ: будь-то уровень семьи, nроизводства, обще

ства, общности, - nоскольку тqлько оно праве использовать для 

обеспечения исполнения своих требований наиболее строгне мерьr 

вплоть до физического уничтожения .. 
Следует отметить также, что и в тоталитарном, и в демо

ІgJатическом обществе личность всегда стремится к свободе, а госу

дарство - к ограничению последней. И зто считается nроявлением 

естественньrх законов развития любого общества. Однако результа

тьr такого взаимодействия различньІ в зависимости от уровня циви

л:изованности государства. 

В обществе, сориентированиом на достяженне социально 

значимьrх целей, государство возносит на уровень :щкона правила, 

оrраничивающие его самого в условиях наибольшего nротивостоя

ния отдельной личности, nринимая во внимание фактическое нера

венство сторон. В обществе тотюrитарном государство почти ника

кими системами едержек и nротивонесов себя не оrраничивает, nре

вращаясь в "полицейское", t)Снованиое на заnретах и игнорирующее 

nрава личности как наивЬІсшей цениости. 

Подобного рода разница положения государства в обществе 

в конечном счете и оnределяет показатель нравСтвениости общества 
в целом, поскольку он зависит не столько от добротьr и сnраведли

вости конкретного государства, сколько от уровня правосознання 

личности, сориентированной на активную жИ:зненную позицию в 

плане отстаивания своих nрав и свобод, стремлеиия к "достойному 

существованию". 

Отдельньrм видам организации общества отвечают и вполне 

реальньrе формьr функционирования государства в разнообразньrх 

сферах общественной жизни. В уголовном судапроизводстве они на

ходят воплощение в задачах, принципах, гарантиях, которЬІе закре

пляются государством на уровне закоJІа. Для оnределения характера 
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нравственнЬІ.х ориенrиров современного государства в реrулнрова

нии общественньІх отношений достаточньІМ будет даже поверхност

иьІЙ анализ соответствующих форм волеиз-ьявления. При зтом сле

дует иметь в виду, что в переломньrе зnохи, когда осуществляется 

nроцесс исторического вьrбора, идет уничтожеиие старьrх и станов

ление новьІХ отношений. На nервьrй план вьJДВигаются ценностньrе 

характеристИки социальньrх явлений. На место старой системьr цен

ностей, где nраву отводилясь лишь роль средства .для достижения 

классовьrх целей, nриходит новая, в которой идеи nрава и nравового 

государства должнь1 занять центральное место. В первую очередь 

зто касается сфер регулирования, где наиболее чутко васnринимает

ся властиЬІЙ характер государственньrх требований, в частности, 

сферь1 уголовного судоnроизводства . 

Новая Конституция, недавпне доnолнения, внесеннь1е в 

УТІК свидетельствуют об изменении ценностньІх ориентиров, кото

рое нашло конкретное воплощение в смещении акцентов nри оnре

делении задач уголовного судопроизводства.· Теперь на первом мес
те в уголовном процессе стоит защита его участников от необосно

ванного обвинения, а ·Не бьrстрое и полное расследо:вание nреступле

ния, как зто бьш:о определено в старой редакции ст . 2 УПК. 

В ~толовном судапроИзводстве зто имеет особое значение 
уже потому, что в большинстве случаев личности здесь протнвосто

ит довольно многочнсленньІЙ, оснащеиньІЙ технически и организа

циоино специальньm госаппарат. В подобной ситуации сnраведливо 

бьmо бь1 "предоставить шанс" обвиняемому и. ИНЬТhІ JШЦам получить 
возможность для своей защить1 против вьщвигаемоrо обвинения. 

Государство, если оно nравовое, должно не только nредставить воз- • 
можность для защитЬІ в любом случае, поскольку ее получение яв

ляется естественнЬІм правом человека, но и обеспечить соответст

вующим JШЦам реализацию зтого nрава (ст. 3 Конституции Украи
НЬІ), особенно, когда речь идет об уголовном судопроизводстве. В 

условиях, когда обвнняемЬІй чаще всего остается наедине с законом, 

уnолномоченнЬІе должностнЬІе лица под страхом призн(lНия их ре

шений незаконіп.Іми обязанЬІ nредnринять необходимЬІе мерЬІ для 
вьшолнения зтой благородной задачи. 

Возведение в nринцип. обеспечение nрава на защиту именно 

обвиняемому (как центральной фпгуре в уголовном процессе) де

монстрирует должньІЙ уровень нравственности закоu:одателя: и в 

ст. 129 Конституции, и в ст. 21 УПК даиньrй принцип однозначно 
сформулирован . На потерпевшего, иньrх субьектов процесса распро-
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страняется ст . 55 Конституции, предусматривающая право лишь на 

судебную защиту прав и свобод человека. А nоскольку аналогичньrх 

nрав с обвиняемьrм по защите в соответствии с УПК они не име19т 

(nотерпевший, например, не обеспечивается представпrелем в сход

ньrх случаях с обвиняемЬІм, не знакомпrся с материалами зксперти

зьr nосле ее проведения, не .имеет права принимать участия в судеб

НЬL'<: прениях, если в деле вьrступает прокурор), то и защпrа зтих 

участников процесса становпrся весьма проблематичной. Позтому 

справедливости ради в УПК следует внести изменения, уь."Репляю

щие правовой статус указанm.ІХ лнц. 

По отношению к потерпевшему возникает и такой спориьІЙ 

процессуальиьrй воnрос, решение которого зависит от правильного 

понимания зтических основ : допустимо ли принудительное освиде

тельствование, зкспертное исследование .физического или психиче

ского состояния потерпевшего? 

В законе нет категорического ответа на зтот вопрос, и по

зтому логически допускается и невозможность зтих действий nротив 

воли потерпевшего. В моральном плане зти следствениьrе действия 

также бьши• бьr неоправданньr: ведь потерпевший уже пастрадал от 
преступления, а едедователь Или еуд к зтом)' прибавляют еще и об
ременительную процедуру известиьrх nроцессуа,;п,иьrх действий. По

зтому с зтической, моральной точки зрения, следует отказаться от 

принудительноrо освидетельствования, жспертного исследования 

потерпевшего и допускать их толькос согласия nоследнего . Суд мо

жет назначпrь зкспертизу в том с;лучае, если в материалах дела 

имеются даниьщ что ·в силу физичесІ<ИХ или психических недостат

ков nотерпевший не спасобен правильно васпринимать обстоятель

ства, имеющие значение для дела, поскольку иное означало бьr на

рушение принциnов "об-ьективной истииьr" и обесnечения обвиняе

мому права на защиту. 

Аналогично на практике должен решаться зтот вопрос и по 

отношению к свидетелю . Принудительнсіе освидетельствование его 
будет оправданньrм лишь тогда, когда иньrм способом установить 

имеющие значение для дела qбстоятельства нельзя, а отказ от об

следования делает невозмажной правовую оценку деяния и . сrавит 

под угрозу раскрьrrие преступления. 

Вообще, если закон противоречит нравственности, то при

чину, видимо, следует' искать либо в аморальности законодателя ли

бо в отставанни права как разиовидности сознания от развивающих

ся отношений. Показателем иравствеіmости законодателя пр_и зтом 
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может служить не только то, какие nравильньrе и сnраведливЬІе за

коньr он nрин:имает, но и то, как он организует контроль за их ис

полнением . 

Сегодня. скл:адьmается треважная ситуация относительно 

реальной возможности nрименения nринципа обесnечения обвиияе

мому права на защиту, поскольку на стадии предварительного рас

следования практичесl\И невозможно обеспечить защитником всех, 

кто в нем нуждается. В случае неплатежесnособносrи обвиияемого 

(подозреваемого) государство фактически не имеет средств на оnла~ 

ту труда адвоката. Для тоrо, 'ПобьІ решить зту проблему, необходи

мо абразовать институт муниuипальной адвокатурьr, подобна суще

ствующему во всех развитьrх странах мира . 

В большинстве случаев nроблемамИ материальноrо харак
тера обусловлена также и практика отказа от защитника в ero отсут
ствие, хотя: при зтом и собтодаются соответствующие требования 
процессуальной формьr - добровольньrй отказ обвиняемого 

(nодозреваемого) с составленнем .специального протокола. Однако 

такая процедура не отвечает злементарнЬІм представленням об услу

rе. Известно, 'ПО характерной ее чертой является потребление в мо

мент предоставления. Отс}тствие защитника в момент ~тказа от его 
услуг фактически означает, что таковьr не бьши предоставленьr. По

зтому в законе ( cr. 46 УПК) следует уточнить nроцедуру отказа от 
заІЦИ1"ЩІКЗ и доnолнить ее соответствующим условием - обяза- · 
тельньп.І присутствнем защитника в момент отказа от его услуг. 

В целом же обеспечение обвиняемому права на защиту в 

. нанбольшей сrепени отражает демократизм уrоловноrо судопроиз
водства. Показательньr в зтом плане nоложения ст. 46 УПК. В соот
ветствии с ней отказ от защитника не принимается (кроме всех ос

тальнЬІх случаев) также н тогда, когда речь идет о преступленнях 
лиц, которь1е в силу своих физических или nснхических недостатков 

не могут сами реализовать свое право на защнту. 

В зтой норме заложена возможносrь и обязанность обеспе

чить защитником не только так назьmаемЬІх "биологически слабьrх", 

но и лиц, которьrе в силу волнения (психический недосrаток) не мо

гут защищаться самостоятельно. Показательно, что соответствую

щими гарантиями наделеньr упомянутьrе лица не только потому, что 

"немой не скажет, слеnой не увидит, а rлухой не усльrшнт", сколько 
в силу того обстоятельства, что люди с такими физическнмн педос

татками практически обреченьr .на "комплекс неnолноценности", 

что, конечно, влияет на их психическое состояние и делает пробле-
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матичной их самостоятельную защиту .. 
Такая позиция законодателя, заложеиная в содержание 

нормьr, ориентирует правоприменителя на то, чтобьr при оценке 

возможностей субьеt.."Га на полиоцеиную защиту действовать по соб

ственному усмотрени:ю, руководствуясь принципами судапроизвод

ства и соответствующими нравственньrми ориентирами. При зтом 

имеется в виду, что норма предналагает не один вариант поведения 

и лозтому "там , где есть вьrбор, где уJ·олов.но-процессуальньrй зако.н 

предоставляет свободу усмотрения, отношения основьrваются на 

нравственньrх прави.пах .. и нормах с учетом действия прановЬІх 

принципов" (1 . с . 35). 
Что касается соотношения зтих понятий (лравовьrе лринци

пьr и нормЬІ нравственности), то на первьrй взгЛЯд они представля

ются однопорядковьrми : ведь в прию.(ил возводятся, как правило, 

наиболее значимьrе категории нравственности - истина, неприкос

новенность личности, право на защиту, презумпция невиновности. 

Однако анализ дейс.'Твvющего законодательства позволяет сделать 
і 

вьшод, что есть ценности, которьrе вьrше нежели пр:инципьr суда-

производства. И ими являются нормьr нравственности. Именно в 

силу того, что "мораль (нравственность) воплощает в своих -нормах 
абсоmотнЬІе ценности, в силу чего моральньrе нормьr и оценки яв

ляются вь1сшим крмтернем поведения, . . . мораль не должна требо
вать нарушения закона, а право не должно закреллять в своих нор

l\Іах безнравственньrх поступков" (2, с. 11, 117). 
Позтом:у сам закон прямо указьrвает на исключения из 

принципа "обьективной истинЬІ" :-- недопустимость освидетельст

вования, если оно опасно для здоровья личности или унижает его 

достоннство (ст. 193 УПК) , запрет допроса защитника в связи с вьr

полнением им профессиональньrх обязанностей (ст. 69 УПК) и др. 
Важное значение BQ взаимоотношениях между обвиняемьrм 

и государством через соответствующее должностное лицо, безуслов

но, имеет соблюдение тех "лрави..ІІ игрьr", легализованньrх в законо

дательстве, которьrе позволяют суfu.екгу, ведущему процесс, долж

ньтм образом не только исполнять свои профессионадьнЬІе обязан

ности, но и дают el\1)' моральное право на реализацию властнЬІх 
полномочий. Имеются в виду случаи, коrда в силу каких-либо об

LІоятельств создается угроза всестороннему, полному и обьективно

му исследовани:ю обстоятельств дела: родственньrе связи· субьектов 

процесса, личное восприятие ими собьrтия преступления, заинтере

сованность в исходе дела. В таких случаях ни по закону, ни по со-
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вести зти лиuа не должнЬІ принимать участия в процессе - слиш

ком большой риск предВзятого принятия решеюіЙ. 

Думается, 'ПО соображеииями, в том числе и правственного 

порядка, вЬІзвано требование о необходимости вьшесения мотиви

роваиного постановления о возбуждении Уголовного дела (ст. 97 
УПК). Его назначение усматривается не тодько в том, чтобь1 пре

доставить реальнь1е осж~вания для обжалования решения, но и в не~ 

меньшей степени в том, 'П'ОбьІ провозгласить начавшееся со сторо

нЬr государства преследование. Таким образом ·заиитересоваиньІМ 
лицам предоставляется возможность подготовиться к своей защите . 

Именно такая позиция государства отвечает требованням правст

венного порядка . Позтому, как представляется, необходимо · изве

щать заинтересованньІх лиц не только об отказе в возбуждении уго

ловного дела (ст. 97 УПК), но и в случаях его возбуждеиия, тем бо

лее, что именно с зтого момента соотВетствующие структурь1 вправе 

применит1, принуждение, производить следствеинЬІе действия . 

В зтой - связи возникает вопрос: кого относить к 

"заинтересоJЩниьrм лицам"? Вполне очевидно, исходя из редакции 

ст. 97 УПК, что зто понятие является оценочньrм. По нашему мне

нию, ими являются не только лица, которьrм возбуждение уголовно

го дела создает 'угрозу бьпь преследуемЬІм (обвиняеl\ІЬІЙ) или повле
чет восстановление их нарушеннЬІх прав (потерпевший, граждан

ский истец), но и те, кто .сообщиІr компетентньш органам о подго

товке либо - совершении престуnления. Они, безус.1овно, имеют мо

ральное право на должную реакцию со стороньr органов, от профес

сиональной деятельности которьrх зависит состояние правопорядка. 

Нравствеинь1й долг правоохранительньrх органов в такой ситуацин 

состоит в том, чтобьr :наряду с сообщением о принятом решении вьr

разить б..'Іагодарность за помощь в работе. Зто к тому же будет спо

собствовать повьПІІеиию престижа правоохрщ~ительньrх органов . 

ТребQваниями правственного порядка обусловленьr также 

положения ст. 206 УПК "Приостановление предВарительного след
ствия" ._ В основе соответствующего решения уnолно:моченного лица, 

как nравило, проематрпвается стремление остановить течение срока 

следствия. Однако законодатель, бесспорно, руководствовался и мо

ральньrми соображеииями nри формулировании содержания статьи. 

ОЧевидно, что не совсем честно формировать доказательственную 

базу Ьбв:ИНеиия в отсутствие личнОсти самого обвиняемого, по- · 
скольку в таких ситуацнях последний лишается возможности резги

ровать контраргументами, защищаться. 
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Аналоrичное толкование целесообразно и при анализе по
ложений УПК, которЬІе предусматривают обязательное присутствие 
в судебном разбирательстве свндеrелей (ст. 292, 306), показання ко
торьІХ могут существенно повлюrть на установление степени винь1 

подсудимого. Безусловно, подсудимьхй в судебном заседании должен 

вндеть своего обвинителя (в широком смьІС.ІJ.е зтоrо понятия) . По

зтому представляются не соответствующими морали, оrраничиваю

щими принцип обеспечения обвиняемому права на защюу и подле

жащими исключеишо положения Закона УкраиньІ "Об обеспечении 

. безоnасности лиц, принимающих участие в уголовном судоnроиз
водстве" (3 , ст. 51), предусматривающие отдельНЬІе случаи дачи 
свндетельских показаний .в отсутствие nодсудимоrо . 

На практике всегда, и в настоящее время также, аюуальНЬІ

ми остаются вопросЬ! о таnике nроведения расследования, особенно 

в условиях ограниченной информированности ·следователя по раз
личньІМ причинам. Не совсем ясно, MOЖflO ли, к примеру, ссьmаться 

в отношениях с обвиияемь~І на nоложения уrоловн~го закона об об
стоятельствах, смягчающих отвеrствениость, а именно, на чистосер

дечнЬе раскаяние для склонення признать свою вину в совершении 
преступления? 

Понятно, что информирование обвиияемоrо об упомянутой 
норме, каки обо всякоП иной, О'fИОСящейся к делу, вполне допусти
мо, даже желательно, а в ряде с.J1)'ЧЗ.ев и необходимо . Однако нужно 

прежде всего. чтобЬІ при зтом положения закона не только форму

лировались, но раз-ьяснялось его содержание, в частности, что 

именно закон имеет в виду под nонятием "чистосердечное раская

иие". Всегда следует иметь в вИдУ, что зто не просто признание об
виняемьш своей виш.1, а 11астоящее праветвенное решение, которое 

вь1ражается в соответствующих сло"вах и действиях. Оно не должно 
принн:мЗ.ться под давленнем доІСазательств тогда, когда иного вьІхо-

- да для обвиияемого не предвндится. 

'следует также раз-ьяснкrь обвиняемому, что раскаяние яв
ляется лишь одним из обстоятельств, которое смягчает вину, парав

не с ИНЬІМИ и среди них оно не пользуется никакимя преимущества

ми . При определеюm мерЬІ наказания суд оценивает зто обстоятель
ство в совокупности с ИНЬІМи - смягчающими и отягчающими. По
:rі"ому наличие раскаяння вовсе не влечет за собой обязательного 
смягчения судом наказания . Зто зависит от всей совокупиости об
стоятельств дела, и вnолне верО.!ІТНО, что значимость раскаяння КЗ!\

смягчающее обстоятельство будет нейтрализовано наличием ряда 
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отягчающих. Пресrуnление может бь1ть таким тяжким и опаснЬІм, 

что наказание за него будет назначено самое суровое, как бь1 nри 

зтом обвиняемьхй ни каялся . 

ПозтоМу nредоnределение следователем в отношениях с об~ 
виияемьш на зтаnе предварительного расследования будущей nози
ции суда по соответствующим воnросам не соответствует nоложе

нию закона об оценке доказательств судом в совокупности на основе 

своего внутреннего убеждения (ст. 67 УПК) . Практические работни

ки в зтой связи должньх иметь в виду, что rуманное материаі1Ьно

пра~овое правило закона, признающее чистосердечное раскаяние 

смягчающим обстоятельствам, не может бьuь применена как про

цессуальньхй способ склонення обвиняемого к признакию своей ви

НЬІ. Такой прием недапустим как в юридическом, так и в зтическом 

отношениях. 
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А.Р. Туманянц, канд. юрид. наук 

МЕЖДУВАРОДНО-ПРАВОВЬІЕ НОРМЬІ О РОЛИ СУДА 

В ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЬІХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В системе защитЬІ прав, свобод. и законнЬІх интересов чело

века и гражданина суд является одним из основньІх гарантов их 

реализации. Именно на суд общество и государство возлаrают осо

бую ответственность за правильное применение законов, которьrе 

обеспечивают защиту прав и свобод человека. Как орган судебной 

власти он призван обеспечивать заіцнгу прав и свобод личности, 
способствовать утверждению режима законности в стране. 

Признание, соблюдение и защита прав человека и гражда

нина - обязанность государства, которая может бьuь реализована 

прежде всего через деятельность судебной власти. Призтом необхо

димо исходить из закрепленного Констюуцией УкраиньІ правового 

статуса человека и гражданина, которьій может бьuь ограничен за

коном исудом лишь в той части, в какой зто необходимо для уста- -
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новлення: истиньr и осуществления наказания (З, с. 49, 50). 
Принциn приоритета прав и свобод человека адресован 

всем ветвям государственной власти, связьrвает и обязьІВает их. Од

нако именно суд вЬІступает в :качестве универсального средства за

щитьr прав человека и свобод граждан, не будучи зависимьrм ни от 

одной ветви власти и обладая констиrуционньrми гарантиями зтой 

независимости (1, с. 16). 
Судебная власть отличается от законодательной и исnолни

тельной властей в трех аспектах. Во-первЬІх, судебная власть nрояв

ляет свою "J;ПІИЦИативу" опосредованно , т.е. действует в ответ на по

стуnившие ей для рассмотрения заявления, жалобьr, ходатайства, · 
материальІ уголовного дела. СудебньІЙ процесс вnраве возбудить 

либо лццо, права которого нарушеньr, либо государство в лице nро

курора. Во-вторьхх, судебная деятельность nодчинена более жестким 

правилам . Судьи обязанЬІ действовать в строгом соответствии с 

nроцедурой, установленной соответствующими нормами nроцессу

альньхх кодексов. Причем нарушение процедурньхх nравил в ряде 

случаев может повлечь нарушение законньхх интересов и участников 

процесса. В-третьих, окончательное, встуnившее в законную силу 

судебное решение .имеет общеобязательную силу для всех граждан, 

учреждений я должностньtх лиц любого уровня. 

В Конституции УкраиньІ (ст. 55), закреплено, 'ПО права и 
свободь1 человека и гражданина обеспечиваются правосудием; каж

дому гарантируется: судебная защита его прав и свобод; решения: и 

действия (или бездействия) органов · государственной власти, мест

ного самоуправления и должностнь1х лиц могут бьrть обжалованьr в 

суд. Отсюда следует, что главной задачей судебной власти является 

обеспечение зашитьІ nрав и свобод любого человека и гражданина 

от парушений со стороньr любьrх лиц. Данньrе констиtуционньrе no- · 
ложения значительно nовьrшают -роль суда, к~рую он должен иг- · 
рать в обществе и государстве, возлагают на него особо важную за-· 

дачу по защите прав и свобод Человека. В настояшее вреМя судеб-· 
ная форма защиrьr прав и свобод, а также охраняемьrх законом ин-

тересов человека и гражданина является основой. Право на судеб-

ную зашиту - одно из конституционньхх прав человека и граждани-

на. Но в отличие от других-:nрав оно является гараитией всех иньІN' 

прав и свобод человека и гражданина. В зтом его особенность и ос;

новная ценносІь (5, с. 225). 
Для вьrполнения своих задач судебной власти необходимоJ, 

во-первьrх, обладать достаточной компетенцией, во-вторЬІх, иметь 
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надежнЬІе гарантии независимости и самостоятельности, а также 

иеприкосиовенности судей. 

Проблему защитьr прав человека нельзя сводять только к 

деятельности суда; она связана с зкономнкой, зколоrией, кульrурой, 

иравствеииостью и т. n . Однако роль суда очень важна, и ero воз
можности влиять на состояние дел в области nрав и свобод человеІ<а 

велики . 

Судебиьrй порядок защитьr прав и ~акоииьrх юuересов гра

ждан - наиболее реrламеитированиь1Й и совершеииьm, обеспечи:. 

вающий защюу mобьrх закоиньrх прав и интересов граждан и обще

ства. Оrличкrельной чертой уrоловиоrо судапроизводства является 

строгая процессуальнан . форма, детальнан регламентацин nорядка 

рассмотрения уrоловиьrх дел на всех стаднях процесса. 

Особо следует nодчеркнуть, что суд не · является участником 

предварительного расследоваиия. 

Как отмечалось вьrше, реализация гражданамн права на су

дебную защшу своих прав и закоиньrх интересов rараитируется 

Конституцией. Право граждан на обращение в суд за защитой нару

шеиного права и закониого ~реса - nодлнино демократическое 

конституционное право, в котором воплощается достуnиость право

судин. Важнейшнм nринциnом, имеющим большое значение для 

защиrьr судом прав и свобод человека, является принцип прямоrо 

действия Консnnуции Укранньr, закреnлеииьrй в ст. 8 . Он ()значает, 
что все иорМЬІ Конституции Украиньr о nравах и свободах человека 

и гражданина имеют вЬІсшую юридическую силу (т. е . верховенство 

.над друrими законами и nодзакониьІМи актами), nрямое действие на 

всей территории Украииьr, и судьr при разрешении споров обязаиьr 

обесnечить их применение. 

Для реалИзации зтой задачи у суда есть зффективиое сред

ство, закрепленное в ст. 129 Кqиституции, rде заnисано: "Судьr ие

зависимЬІ и nодчиияются только закону" . Таким образом, судебная 
власть наделяется зффективньІМи средствами защитьr nрав челuвека 

от карушений не только со стороньr частньrх лиц, но и двух др)тнх 

ветвей власти. 

Деятельность суда по защите прав и закоиньrх китересов 

граждан - правосудие, осуществля:емое только судом nутем рас

смотрения и разрешения коикретиьrх дел, а также nрименением в 

случае необходимости предусмотреиньІх законом мер прИИ}"Ж.Деиия. 

Конституция УкраинЬІ закреnила важнейшие nрава и сво

бодьr человека и гражданина, механизм их защитьr ( гл. 2 Основного 
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Закона). Комплекс прав и свобод человека в целом соответствует 

международньrм стандартам и международньrм обязате:Тhствам на

шего государства в зтой области и в первую очередь таким докумен

там, как Всеобщая декларация прав человека, провозг.1ашенная Ге

неральной Ассамблеей ООН 1 О декабря 1948 г.: МеждународньІй 

пакт об :жономических, социальньrх и культурньrх nравах; Между

народньІй пакт о политических и гражданеких правах и Факульта

тивиьІЙ протокол к нему, принятьrе 16 декабря 1966 г. и ратифици

рованньrе Украиной . В определенной мере зтот комплекс соответст

вует и Европейской конвенции о защите прав и основньІХ свобод че

ловека и Протоколам N2 2, 3, 8 и 11 к Конвенции, подписанньrм от 
имени УкраинЬІ. 

· Вторая мировая война акrуализировал:а идею ценности че

ловеческой личности. Мировое сообщество пришло к вьrводу, что 

необходимо обеспечить минимальньrе гарантии существоваНия и 

свободного развития индивида в любом обществе. 

Первьrм международнЬІм соглашением и междунароДно

правовьrм документом, закрепившим принцип уважения основньrх 

· прав и свобод человека, явилея Устав ООН, принятьrй в 1·945 г. В 
вопросе о правах человека главньrм является не только юридическое 

провозглашение тех или иньІХ положений, но и реальное осуществ

ление (обеспечение) прав. Придавая важнейшее значение защите 

прав человека, ІІІ сессия Генерал:ьной Ассамблеи ООН 10 декабря 
1948 г. приняла международньІй документ чрезвьrчайной важности, 

в котором определеньr видьr прав человека, а на государство возло

жена обязанность по их соблюдению, - Всеобщvю декпарацию 

прав человека. 

Устав ООН провозгласил торжество прав человека и указал 

на возможность их защнтьr. Зкономическом:у и Социально~rу Совету 

и его КОJІІитетам бьшо поручено разработать мерьr по осуществле-

. нию и гарантии прав человека. И все же бьша необходимость в ме
ждународном документе, которьrй бьr подробно развивал общее- по

ложение у става оон __ и разьясня.1, что, собственно, понимается под 

правами человека . Таким образом, Всеобщая декларация придала 

праваІІІ Человека в международном праве · новое качество, расшиф- . 
ровав и разьяснив упомянутьrе в Уставе ООН права человека и ос

новньrе свободьr. Статья 29 Всеобщей декларации гласит: "Каждьrй 
человек имеет обязанности перед обществом . в котором только и 

возможно свободное и .полное развитие его ,1ичности. При осущест

лении своих прав и свобод че.r!овек до.1Жен подвергаться только та-
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ким ограничениям , какие установлень! законом исключительно с це

лью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод 

других и удовлетворения справедливьІХ требований морали, обще

сТвенного порядка и общего благосостояния в демократическом об
ществе" (6, с. 23). Анаnогичное положение зафиксирована в ст. 9, 12 
МежДународного па~а о гражданеких и политических правах 

(6, с. 41, 42). В преамбул~ Всеобщей декларации обьявлено, что Ге
неральная Ассамблея ООН провозгласила настоящую Декларацию в 

результате того, что ".. . пренебреженне и презрение к правам чело
века привели к варвареким актам, которьzе возмущают совесть че

ловека ... что государства-ч.'ІеньІ обязались содействовать в сотруд
ничестве с ООН всеобщему уважеюnо и соблюдению прав человека 

И ОСНОВНЬІХ СВОбод" (6, С. 18). 
Одной из групn прав, провозглашенньІХ во Всеобщей дек

ларации, являются права человека-гражданина, вьzражающие равен

ство перед законом всех субьектов права . Зто равенство проявляет

ся прежде всего в судебньІх процессах, гарантиях равноправия перед 

государсТвенньІМи инстанциями либо в отношении к ннм со сtороньІ 
общества. Во Всеобщей декларации сказано: в случае нарушения 
основньІХ прав следует обратнться в суд данного государства; чело

века нельзя произвольно арестовать илн взять под стражу; у каждого 

человека есть· право на то , чтобь1 его дело рассматривалось незави

си..мьІМ и беспрнстрастньІм судом . Кроме того, в ней закрепленьІ по
·ложения о том, что подсудимого следует считать невиновньІм, пока 

его виновпость не будет со всей очевидностью доказана ; человека 

нельзя судить за такое пресrуnление, которое в момент совершения 

не считалось прест)•пленнем. 

В международньІх стандартах воплощенЬІ общечеловече

ские ценности, которьrе необходимьr для достойного развития чело
века, обеспечения его прав и законньrх интересов. Они вьzражают 

опьrт развития человечества, его поиск опТимальньzх форм жизни в 
цивил:изованном мире. Всеобщая декларация прав человека, Меж

дународньІЙ пакт о гражданеких и политических правах, Междуна

родньІЙ пакт от зкономических , социальньrх и культурнЬІх 

.правах, Хельсинское соглашение, Бенский ИтоговьІЙ дачмент госу

дарств - участников совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, международнЬІе конвенции по правам человека устанав

ливают ту планку, ниже которой цивилнзованньІе государства не 

могут опускаться. 

16 декабря 1966 г. Генеральная Ассамблея ООН на ХХІ 
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І 

сессии приняла и открьта для подписания. ратификации и присое-

динения МеждународнЬІй пакт об зкономических, социальньІХ и 

кульrурньІХ правах и МеждународньІЙ nакт о политических и граж

данеких правах (а также фаh.-ультативн~ІЙ Протокол к последнему) . 
Пакть1 вступили в силу 23 марта 1976 г. после их ратификации 

35 государствами . . 
Необходимо вьщелить три основньІХ направления, по кото

рьrм осуществляется судебньІй конrроль за собmодением прав, rа

рантированньІХ МеждунароДНЬІМ пактом о гражданеких и политиче

ских правах: 

а) право на справедливьІЙ суд, которое имеет два значения: 

во-первьrх, собственно право доступа в суд для определения юриди

ческих прав и обязанностей человека и. во-вторЬІх, право на спра

ведливьІЙ суд, означающее, что суд, в которь1й человек может обра

титься, должен соответствовать определенньш стандартам в части 

его устройства и функционирования; 

б) обеспечение установлеиньrх Пактом некоторьІХ прав и 

свобод (наnример, право на свободу от произвольиоrо вмешательст

ва в л.ичиую и семейную жизнь) достиrается в том числе определен

~Іми гарантиями процедурного характера, в частности, требование 

о том, что любое лицо, арестованное или задержанное по уголовно

му обвинению, должно бьпь в срочном порядке доставлено к судье 

или другому должностиому лицу, имеющему право осуществлять 
судебную власть, причем доставrоuь необходимо вне зависимости от 
требования арестованного (n. 1 ст. 9 Пакта) . Зтот пункт применяется 

ко всем случаям лишения свободьr, будь то уголовное дело или в 

других случаях, например, психическое заболевание, бродяжничест

во, наркомания, воспитательнЬІе цели, иммиграционньІЙ контроль и 

т.д.; 

в) государства-участники должнЬІ обеспечить тобому rраж

данину, чьи права и свободЬІ нарушеньr, "зффе.r-..-rивную защиту не

зависимо от того, бьmи ли зти нарушения доnущенм официальньtми 

лицами" (7, с. 179-184). 
Наряду с деятельностью ООН все большее значение для за

щитьr прав и свобод личности на международном уровне приобрета

ет региональное сотрудничество. 

Одной из старейших региональнЬІх организаций является 

Совет ЕвропьІ, членами которого 4 ноября 1950 r. бьmа принята Ев
ропейская конвенция о защите прав человека и основньІх свобод (5, 
с. 482). Она стала первьrм международньrм инструментом в области 
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прав человека , кото]ІІі имеет цельюзащищать широкий спектр 
гражданеких и nолиnеских прав, однвременно являясь и догово
ром, юрццически об~nельиьrм для Jьrсоких Договаривающихся 
Сторон, и которьm у()Знавливает систму контроля за осуществле-

·нием прав внутри С'І'р11(4 , с. lO) .· . 

Ценность Ев~[ейской коивеюm состоит не в зафиксиро
ванньІХ правах и своощх, а в созданв механизма их имплемента
ции. Сущностью даНІЮrо механизма яля:ется образование на осно
вании зтой Конвенцив~ух органов, нделенньrх полномочиями по 
рассмотрению жалоб тк государств, rак и отдельньrх лиц, - Ев
ропейской комиссии 00 правам челоt:ка и Евроnейского суда по 
права.\~ человека. 

Как н другие 11еждународиь1е (окументьr о правах человека, 
Европейская конвеНІ.QJ nодчеркивает 1еобходимость для государст
ва nредостав.ІІЯть суд<іікую заІЦИ1)' JІИ(ности для оnределения ее за
коиньrх прав и обязаJі!!остей . Конвеюия: о правах человека создает 
не только самую зффе1тюшую в мире :истему международиь.rх норм 
дЛЯ защитьr прав человека, но и вообnе одну из самьrх передовьrх в 
мире форм междуНаро;щой судебной rроцедурьr (2, с .' 2-9). 

. Список ЛитературьІ: 1. Бойк> в. Нова Конетитуцін та судова вла-
даІffіраво УІсраїни.- 1997 .. )(2 J. _ с. 12-17. 2. Дженис .М., Кзй Р. Европейское nраво в 
обіІасти nрав человека . - М., 1997. з. дмитриев Р.А., ЧеремнЬІх Г.Г. Судебная ВіІасть в 
механизме разделения в.паСJtй и защите nрав и ,вобод человекаіtТосударство иnраво. -
1997. - N2 8. -С 46-53. 4. донна Готuен. Путе3одитель по Европейской конвенции о 
защите nрав человека. Совет ЕвропьІ._ 1994. 5. Лукашева Н.А Общая теория nрав че
ловека.- М., 1996. 6. Права людини. Міжнародні договори України.- К, 1992. 7. Са
вицкнй В.М. СудебнЬІй КОНlроль и права человека . - М., 1996. 

Н.А. Погорецкий, канд. юрид. наук 

ПРОКУРОРСК.О:й НАДЗОР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЬІМ 
СЛЕДСТВНЕМ--.:.. ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХГАРАНТОЙ 

ЗАЩИТЬІ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНІіНА 

Права человека и их защита- одна из важнейших и веч
ньrх проблем ИСТОРИ'і:еского и социально-культурного развития че
ловечества . В наиболее общем смьrс.ле защита есть nротиводействие 
незакоинь1м нарушенt-rям и ограниченням прав, свобод и интересов 
личности, nредуnреЖ.Qение зтих; нар)ушений и ограничений, а также 
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возмещенне причиненного вреда в случае, если предупредиrь или 

отразиrь нарушение не удалось (5 , с . 165). 
Законодательную основу зюцить1 прав и свобод человека и 

граж.з.анина составляет Конституция УкраиньІ, законь1 УкраиньІ, а 

также общепризнаннЬІе принципь1 и нормЬІ права, вЬІраж.еннь1е в 
международньІх договорах УкраиньІ. 

Провозг.:~асив в Конституции (ст. З) rарантироваНRую госу
дарственную защиту nрав и свобод человека и гражданина, Украина 

nриняла на себя обязанность силами органов государственной вла

сти защищать зти nрава и свободЬІ. Данной обязанности. корресnон

днрует nраво каждого граж;:(аиина У краинь1 требовать от органов 

власти защитЬІ прав и свобод. 

Суд - вЬІспшй, но не еди.иственньlЙ орган правовой защи
тьІ. Помимо суда или во взаимодействии с ним государственную 
защиту nрав и свобод человека и гражданина призваНЬІ осуществ

лять Уnолномоченньхй Верховной Радьt по правам человеt<а, проку
ратура, орrань1 предварительного следствия и дознания. 

Важная роль в защите прав и свобод граждаНЮJ.а отводится 
Прокуратуре УкраиньІ. В соотвеrствии сn. З ст. 121 Коясткrуции на 
Прокуратуру возлаrается надзор за соблюдеянем законов органами, 
осуществляющими досудебное следствие. Согласно n. 9 разд. XV 
"ПереходиЬІх nоложений" Конституции Прокураrура nродолжает 
вьmолцять в соответствии с действующими законами фун:кцию над

зора за соблюдением законов и функци:іо предварите!ІЬноrо следст
вия- до введения в действие законов, реrулирующи."< деятельность 

государственнь1х органов по контролю за соблюдеянем законов, и 

до формирования системь1 досудебного следстви.я и введения в дей
ствие законов, регулирующих ее функционирование. Статья 30 За-
кона УкраиньІ "О прокуратуре" устанавливает, чrо nрокурор прини

мает мерЬІ к то:му, чтобь1 органь1 nредвариrельноrо следстви.я при

держивались установленного законом порядка вqзбуждени.я )ТОЛОВ

НЬІХ дел. расследования деяний, содержащих признаки nрестуnле

ЩіЙ, nриостановления и закрьпия дел, а также nридержи.вались сро
ков nроведения следствия и содержания: nод стражей~ nри расследо

вании nрестуПJ1ений неукосюuельно неnолияли требование закона о 

всестороние~t, nолном и об-ьекrивном исследовании всех обстоя-
тельств дела, вьшсняли обстоятельства, уличающие или оправдьІ

вающие обвиняемого, а также смяrчающие или отяrчаюш.ие его от

ветственность; вьІЯвлюm nричи.нм совершения nрестуnлений и усло

вия. способствующие им, nринЩ1али мерь1 ких устранени.ю. 
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Полномочия прокурора в стадии предварительного рассле

дования - зто определение законом его прав и обязанностей, уста

новленньrх для принятия соответствующих процессуальньrх реше

ний по предуnреждению, вЬІявлению и устране~ию парушений за

конности (2, с . 14). 
В соответствии со ст. 227 УПК УкраиньІ, рсушествляя над

зор за исполнением законов органами дознання и предварительного 

следствия, прокурор в пределах своей компетенции: требует от ор

ганов дознання ~ предварительного следствия для проверки уголов

ного дела, документьІ, материальІ и иньІе сведения о совершенньrх 

преступлениях, ходе дознания, предварительного следствия, уста

новления лиц, совершивших преступления; проверяет не реже одно

Го раза в месяц исполнение требований закона о приеме, регистра
ции и разрешении заявлений и сообщений о совер~енньrх или rото

вящихся преступлениях; отменяет незаконньrе и необоснованньrе по

становления следователя и лиц, производящих дознание ; дает пись

менньrе указания о расследовании преступлений, об избра:Нии, изме
нении или отмене мерь1 Пресечения, квалификации преступления, 

производстве отдельньrх следственньrх действий и розьrске лиц, со

вершивших преСІ)'Пления; участвует в производстве дознання и 

предварительного следствия и в необходимьrх случаях лично произ

водит отдельньrе следственньrе действия или расследование в пол

ном об-ьеме по .<ІЮбому делу; санкциоиирует производство обЬІска, 

наложение ареста на nочтово-телеrрафную корреспонденцию и ее 

вь1емку, отстранение обвиняемого от должности и другие действия 

следователя и органа дознання в случаях, предусмотренньrх ст. 147, 
157, 177, 178, 182, 187 УТІК Украиньr; продлевает сроки рассдедо

вания и содержания под страже.й в качестве мерь1 пресечения в слу

чаях и порядке, установленньrх ст. 120, 156 УПК; возвращает уго
ловньrе дела органам Предварительного следствия со своими указа

ниями о производстве дополнительного расследования; изьrмает от 

органа дознання и передает следователю любое дело, передает Дело 

от одного органа предварительного следствпя другому, а также от 

одного следователя другому в целях обеспеченИя наиболее Полного 
и об'Ьективного расследования; отстраняет лицо, производя:щее доз

иание, или следователя от дальнейшего ведения дознання или пред

варительного следствия, если ими допущено нарушение закона при 

расследовании дела; возбуждает уголовньІе дела или отказьшает в 

их возбуждении; прекращает лйбо приостанавливает производство 
по уголовньrм делам ; дает согласие на прекращение уголовного дела 
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следователем в тех случаях, когда зто nредусмотрено ст. 72
, 73

• 9. 10 
УПК; утверждает обвинительньrе заюnочения (постановления) ; на

правляет уголовньІе дела в суд. 

Прокурор осуществляет также иньІе полномочия, предос

тавленньtе ему УПК Укр~ньІ (ст. 60, 90, 100, 117, 228-235). Указа
ния прокурора органа.~t дознання и предварительного следствия в 

связи с возбуждением и расследоваиием имн уголовньІХ дел, даниЬІе 

в порядке, предусмотренном уголовно-nроцессуальнЬІм законода

тельством, являются дл:я зтих органов обязательньІМн. Обжалованне 

полученньrх указаний вьrшестоящем:у nрокурору не приостанавлива

ет их исполнения, за исключением случаев, предусмотренньrх ч. 2 
ст. 114 упк. 

При несогласии следователя с указаниями прокурора о при

влеченни в качестве обвиняемого, квалификации преступления и 

обьеме обвинения, о направленин дела для предания обвиияемого 

суду или о прекрашении дела он вправе, не вьmолняя зтих указаний, 

предоставить дело вьrшестоящем:у прокурору с письменньІМ изложе.: 

нием своих возражений. тем самьІм закон охраняет внутреннее убе

ждение следователя (4, с . 32) при принятии основйьrх решений по 
уголовно~' делу . 

На наш взгляд, с целью укрепления гарантий ;шчности от 

необосноваиного привлечения к уголовной ответственности ст. 227 
УПК УкраиньІ и ст. 25 проекта УПК УкраиньІ 1996 г. (подготовлен
ного рабочей группай Кабинета Министров УкраиньІ [6]), регламен
тирующие полноl\ючия прокурора по надзору за исполнением зако

нов органами дознання и предварительного следствия, целесообраз

ІЮ дополнить положением о том ,. что прокурор обязателЬно прини

мает участие во всех случаях пред'Ьявления обвинения следователем 

и в допросе обвиняемого. 

Ана.іІИЗ возвращениьrх уголовньІХ дел на дополинтельное 

расследование, в основе которЬІх лежит изменение показаний обви

няемого в судебном заседании, свидетельствует о том, что· обвиняе

мьІй ссьшается на нарушение закона при пред'Ьявлении обвинения и 

его допросе в качестве обвиняемоrо и, как показьшает практика, За

частую по надуманнЬІм причинам. Имели место и нарушения прав 

обвиняемого при nредьявлении ему обвинения следователем и при 

его допросе.' 

Представляется. что участие прокурора при предьявлении 

обвинения и допросе обвиняемого значительно nовьІсит уровень на
дежности доказательств, с одной стороньr, ас другой- будет одной 
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из важнейших гарантий защитЬІ прав обвиняемого. 

Пункт 11 ст . 25 указ:nmого проекта Уголовно

процессуального кодекса на nРОкурора 1!0Злагает ПОЛНОМОЧНе ЛО СО
ставлению обвинительного закточения. Думается, что наделение' 
прокурора полномочием в обязательном порядке по каждому уго

ловному делу составлять обвинительное заюпочение отрицательно 

скажется на обьективности, всесторонности и полиоте предвари

тельного расследования, а также приведет к неоправданному У"Вели

ченщо его сроков. Ни с rеоретической, ни с практической точки зре

ния нет необходимости лишать следователя полномочия по состав

лению обвинительного закточения, которое в соответствии со 

ст. Z25 УПК УкраиньІ направляется прокурору вместе с материала
ми уголовного дела для проверки. 

В соответствии со ст. 228-231 УПК прокурор располагает 
достаточньrми средствами для реаrирования на вьrявленньrе нару

шения закона и неполиоту следствия, а также на приведение в соот

ветствие обвинительного заК.тnочения материалам уголовного дела и 
обеспечения обьективноrо и всестороннего рассмотрения угоЛовного 
дела в суде. Так, согласно п. І ст. 229 и 230 УПК прокурор вправе 
утвердить обвинительное зак.тnочение или составить новое обвини

тельное заюпочение, если он не согласен с прежним, составленньrм 

следователем. При лом составленное следователем обвиинтельное 

закточение из уголовного дела изьrмается. Часть 2 ст. 231 УПК Ук
раиньІ устанавливает, что если изменение первоначального обвине

ния не влечет за собой применения статьи уголовіюго закона с более 

тяжкой санкцией и ие связано с существенньrм изменеНием обвине
ния по фактическим обстоятельстваМ , прокурор составляет nоста

новление, в котором указьrвает изменения, внесенньrе ·в обвиНитель-

• . ное заюпочение. Кроме того, прокурор имеет право возвратять уго

ловное дело органу дознання и следоватеmо со своими письменнЬІ

,ми указаниями для производства дополнительнdrо расследования 

или прекратить уголовное дело с собmодением требований 

ст. 214 УПК 
Прокурор вправе изменить составлениьІЙ следователем спи

сок лиц, подлежащих вьІЗову в судебное заседание, а также отме

нить или изменить ранее избранную меру пресечения либо избрать 

меру пресечения, если она не бьша избрана. 

В случае необходимости изменить предьявленное обвине- . 
ние на более тяжкое или существенно его изменить по фактическим 
обстоятельствам прокурор возвращает дело следоватеmо для допол-
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нитет.ного расследования и предьявления нового . 

Прокурорский надзор за правильньrм испоЛJІением требова
ний Констmуции органами дознання и предварительного следствия 

рассматривается нами как одна из наиболее существенньІХ гарантий 

по обеспеченmо законности в уголовном судопроизводстве, обеспе

чекию прав и законньІХ интересов граждан, предприятий, учрежде

ний, орг~низаций, собmодению принципов социальной справед.;mво

сти. 

В . теории прокурорекого над.зора вьrсказано мнение о ~ом, 

что нормьr, регулирующие область прокурорско-надзорньІХ отноше

ний, консолид.ируются в самостоятельную отрасль права, обладаю

щую собственньL'\f предметом и методом регулирования (1 О, с. 28). 
ПоЛJІомочия прокурора обьІЧНо подразделяютсн на : а) пол

но~ючия по предупрежденmо нарушения закониости (отвод следова

теля, отказ от санкционирования следствениьІХ действий и т.д. ) ; 

б) поЛJІомочия по вьІЯВлению парушений законности (проверка про

курором материалов уrо;ювного дела, рассмотрение заявлений, жа

лоб участников процесса, участие в следственньІХ действиях и пр.) ; 

в) полномочия, связаиньrе с реаrированием , т.е. восстановлением 

нарушенного права (отмена незаконньrх постановлений сJ1едователя, 

дача указаний о проведеннн повторньrх илн доподнительНЬІх следст

венньrх действий, возвращение деJ1а для производства дополнитель

ного расследования и т. п . ) . · 
В юридической литературе подчеркивается, что при осуще

ствлении надзора за деятельностью органов дознання и предвари

тельного следствия полномочия прокурора носят властно

распоряднтельньІЙ характер. поскольку его предложения и указания · 
для лица, производ.яrцего дознание, и следователя являются обяза

тельньrми. Прокурор, используя свою власть, непосредственно вос
станавливает нарушениую законность . Указания прокурора являют

ся обязательньrми также и для начальников следственнЬІХ подразде

лений органов Министерства внутренних дел и Службьz безопасно

сти Укранньr, осуществляющих ведомственньrй контроль за предва

рнтельньzм расследованием . Необходимо обратить внимание и на 

такое нскточительное право прокурора, подtверждающее властно

распоряд.ительньrй характер его полномочий, как вьrnесение им по 

возбужденному уголовному деду процессуальНЬІх решений 

[постановлений' о привпечении лица в качестве обвиняемог9 (ст. 231 
УПК Украиньr) , возбуждении или прекращении уголовного дела, 

приостановлении по нему предварительного следствия (п. 11 ст. 227 
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УПК Украиньr) и составление им по уголовному делу нового обви-

нительного заключения (п. 1 ст. 229 УПК)] . -
В зтой связи заслуживает поддержки позиция авторов, ко

торьrе развивают идею о том, что полномочия прокурора по осуще

ствлению надзора за исполнением законов органами до;знания и 

предварительного следствия, являются процессуально

распорядительньrми, а не властно-распорядительньrми, поскольку 

употребление термина "властньrй" не отражает специфики полномо

чий прокурора и не соотвеТствует сути прокурорекого надзора как 

единой целостной функциональной системьr, а указание на процес

суально-распорядительньrй характер полномочий позволяет отгра

ничить их от полномочий по надзору за исполнением законов в 

иньrх отраелях прокурорекой деятельности (l , с. 14). 
Часть З ст. ЗО Закона Укранньr "О прокуратуре" впервьrе 

наделила прокурора правом в необходимьrх случаях поручать руко

водителям органов предварительного следствия и дознания, органов 

внутренних дел и безопасности проведение в подведомственньrх им 

подразделениях праверок с целью устранения парушений закона и 

обеспечения полного раскрьпия деяний. содерfКащих признаки пре

ступления. 

Аналпз практики применения упомянутой нормьr Закона 

свидетельствует о том, что прокурорьr в 65% исследуемьrх случаев, 

поручая руководителям органов следствия и дознання проведение 

праверок с целью устранения парушений закона, у~зьшали, каким 

образом осуществить такую провер:ку (например, в 44% случаев
путем проведения служебного расследования). в З5% Такие поруче

ния давались в общей форме. 

На вопрос анкетьr : "Должна ли в поручении прокурора ру

ководите~r органов следствия и дозвания о проведении в подве

домственньrх им подразделениях праверок с целью устранения на

рушений закона и· обеспечения полного раскрьпия деяний, содер
жащих признаки преступлений, указьrваться конкретная форма его 

проведения?" - 2З% респондентов ответ.ило утвердительно , 17%
что вьrбор конкретной формьr проверки является прероrативой на
чальников следственньrх и оперативньrх подразделений, З6% _:__что 
прокурор может поступать по своему усмотрению в зависимости от 

обстоятельств, вьrзвавІІІИх необходимость такой проверки. 

Думается, что последияя точка зрения является нанболее 

правильной. Вопрос о том, какими метода:-.ш и с применением каких 

сили средств осуществлять проверку, должен находиться в исклю-
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чительной комnетенции руководителей органов следствия и дозна

ния. 

Важной гарантней законности на nредварительном следст

вии является nраво прокурора вносить nредставление (3, с. 59; 5, 
с . 5-14; 8, с. 39; 9, с. 46-49) с целью применения мер по устраненmо 
карушений уголовно-nроцессуального закона. На практике же зтот 

вопрос решается не однозначно. Такие nредставлення вносились в 

5,6% из числа исследуемьrх Н:h\Ш случаев . На воnрос анкетЬІ : 
"Правомерна ли nрактика внесения nредставлений nрокурором об 

устранении парушений норм УПК no конкретному уголовному де
лу?" - 14% оnрошенньпс ответнло утвердительно, 37% полагают, 

что прокурор не должен вносить представление об устранении норм 

УПК по конкретному делу. На наш взгляд, nрактика внесения nро

курорами nредставлений руководителям органов следствия и дозна

ння по конкретнЬІм уголовнЬІм делам является неnравомерной, по

скольку нормЬІ утоловно-nроцессуального закона (ст. 227 УПК) и 
Закона Укранньr "О прокуратуре" (ст. ЗО), регламентирующие пол- · 

номочия nрокурора по осуществлению надзера за исполнением за

конов органами предварительного следствия и дознаЮtя, не предос

тавляют прокурору таких полномочий. Более того, указаннь1е нормЬІ 

обязьшают nрокурора реагировать на нарушение закона следовате

лями и лицами, nроводя:щими дознание, путем вЬІнесения соответст

вующего постановления, а в необходимЬІх случая:х давать следова

телям и руководителям органов следствия и дознання соответст

вующие указания, обязательньхе для: их исnолнения. Вместе с тем 

нор;\ІЬІ данного Закона, регламенrирующие деятельность прокурора 

по осуществлению общего надзера (за исполнением законом opra· 
нами государственного уnравления, предnриятиями, учреЖдениями, 

организациями, должностньrми лицами и rраЖданами), предусмат

ривают такую форму прокурорекого реагирования, как представле

ние об устранении нарушений закона, причин нарушений и способ

ствующих им условий· (n. 2, 5 ст. 20). В статье 23 1 УПК также за
креплено право прокурора вносить представленне в соответствую

щий государственньІй орган, обществеиную организацию или до~

ностному лицу о nринятии мер по устранению nричнн и условий, 

способствующих совершению nреступлений. Бьшо бьr целесообраз

ньхм nредоставить nраво прокурору вносить nредставление руково

дителям органов следствия и дознання по общим вопросам органи

зации расследования. Такая nрактика широко распространена, ока

зьшает nоложительное воздействие на повьrшение качества следст-
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вия и требует своего законодательного закрепления как в УПК Ук

раиньІ, так и в п. 2 Закона УкраиньІ "О npoкyparype", регламенти
рующей nолномочия nрокурора по осуществленюо nрокурорекого 

надзора за исnолнением законов органа.'І\fи nредварительного след

ствия и дознания. 

Список литерапіурьr: l . Балашов А.Н. ПроблемьІ прокурорекого над
зора за исполнением законов органам» дознання и предварительного следствия при 

расследовании nреС1)'Плений: Автореф. дис . .. . д-ра юрид. наук. - М. , 1991. - 52 с. 
2. Більчик Т.Б. Забезnечення всебічної повноти й об'єктивності дослідження обставин 
кримінальної 'справи засобами прокурорського нагляду: Авторф. дис. . . . канд. юрид. 
наук.- Харків; 1993. - с . 26. 3. Гроздинський М.М. Питання доказуваннJІ у криміналь
ному процесі України/ІРад. право.- 1992. - N2 2. 4. Грошевой Ю .М. К вопросу о функ

циях внутреннего убеждения следователя/ІАК'!уал. пробл. следствІІЯ в советском уго-
. ловном процессе.- М.: 1981 . 5. Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за законностью 

представлен!fя следователя: Учеб. пособие. -Харьков .' - 199 І. - С. 5-14. 6. Кримінально
nроцесуальний кодекс України/Проект підготовлено робочою групою Кабінету Мініс
.трів Украіни. -Київ, 1996. 7. Общая теория nрав человекаffіод ред. Е . А. Лукашевой. • 
М.: НОРМА, 1996. 8. Розовський Б.Г. Запобігання розкриття державних цінностей має 
бути дійовим і своєчасним/ІРад. nраво. - 1965. - N2 4. 9. Сташис В.В., Сенчин АВ. 

Представление следователя об устранении причин и условий, способспІовавших с.о
вершению преступления, должно бьІТЬ зффективнЬІмІІРабота прокурора по предупре

ждению преступлений. - Харьков: Изд-во ХГУ, 1968. 10. Тишкевич И.В. , Мартьшо
вич И.И., Березовская С.Г. О системе советского социалиеmческоrо праваf/Сов. госу

дарство иправо.- 1958.- N2 l. 

Л.Н. Герас11на, д-р социол. наук 

ПРОБЛЕМА РЕГИОНАЛЬНЬІХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

СТАНДАРТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Проблеме nрав человека обьективно, генетически, Иl\ІМа

ненrно nрисуще nолитическое содержание . В индивиду~льном и 

массовом сознанни nрава человека существуют как социально

суб'ЬективизированиЬІе nредставления JШбо как научная теория, ар

rументированная и восnринятая. Именно на зтом 'фундаменте осно

ваньr и сформулнрованЬІ ·nолитИческие, юриди':Іеские, моральнЬІе и 
друrие социальньхе нормьr, закреnляющие nрава человека в nреде

лах своих ценностнЬІх - систем, наряду с факт~есІ<ИМи возможно

стями их реаJШзации .. 
Драматический onьrr человеческой истории доказал со всей 

очевидностью, что nрава человека - неnреходящая, аксиоматиче

ская ценность современной цивилизации. Мерой их развернутости 
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политические зкспертЬІ измеряют степень зрелости гражданского 

общества, квалнфицируют. тип духовной кульrурьr и уровень разви

тия правового государства. ГІрана чело~ка МО'-КНО рассматривать 

как основу конституционалнзма, в то же время в политическом из

м.ерении они предназначеНЬІ для того, чтобь1 обеспечить свободу и 

безопасность личности, гражданина от произвола, прежде всего, го

сударственной власти и е~ полномочнь1х носителей. "СвобоДНЬІЙ 

nроизводнтель" как базовая единица гражданского общества - зто 

творчески раскрепощенная личность, индивид, которЬІЙ Jie только 
полностью самореалнзуется, но и максимально полезен обществу. 

Мировая цивилизация, с одной сторонь1, имеет достатоЧИЬІЙ 
политичесКий опьu (как поражений, таки побед), чтобьІ вь~работать 

универсальііЬІе стандарть1 (не только политические, но и пр(l.ВовЬІе) 

прав человека для здорового и продуктивного фунl<ЦИонирования. 

Но с другой - для ЦИвилизацни хараmрно развпше "по сценарmо" 
очагов материальной и духовной кульrурЬІ. ІІозтому достнжение 

универсального единства в духовнЬІх, политических и прановьІХ 

СТ.іlндартах становится задачей крайне сложной, если и вовсе достя

жИмой в канун ХХІ ст. 

В праІ<Тике закрепления и реализации прав человека возни

кает проблема соотношения универсалнй и регионально

политических стандартов . Следует отметить, что тенденции универ- · 
сюrnзацни и стандартизации соотносятся друг с др)том не столько 

как днлемма двух антиномий, сколько как необходИмое проявление 

особенного или частного в пределах общего политико-правового 

процесса . РекомендательНЬІЙ характер международно-правового ак· 
та такого ранга, каким является Всеобщая декларация прав челове· 

ка, как раз отр~ет понятие "всеобщего" для гуманизации и либе

рализации прановьІХ систем в конкретньІХ странах. 

В 30-ти аrатьях Всеобщей декларации прав человека про

возrлашается система основньІХ прав населения земного шара, без 

собmодения которьІХ процесс формиРования каждого индивида как 
личности становится практически невозможньІМ, ибо они обеспечи

вают развитие важнейших биосоцнальньІХ качеств человека. Сущ
ностная интерпретация зтих прав в социетальном пространстве по

зволяет квалнфидировать их универсальньІХ xapaicrep. Речь идет о 
праве человека на жизнь, свободу, лнчную неприкосновенность, на 

признание его правосуб-ьектности, равенства перед законом, на пре

зумпцию невнновности, о праве на равную защmу со сторонь1 зако

на . праве на владенне имуществом, образование , свободу мьІсли, 
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слова, религии и убеждений, а также на ДостойиРІй уровень жизни, 

вюпочая пищу, одеждУ. жилище, медицинский уход, социальное об

служивание и обеспечение в случае безработидь1 , болезии, инвалид

ности, нае1улления старости и др. Универсализация, таким обра

зом, - зто исторически длительная и логически обосноваіrnая тен
денция в практике реа:шзации (применения) прав человека в раз

личньrх странах мира. 

Исследуя зволюціnо цивилизации в аспекте религии и ку ль
турьr, К. Райт делает вьmод о том, что для каждой цивилизации ха

рактерен собственнь1й комnлекс фундаментальньrх ценностей, кото

рого придерживаются ее представители и которЬІй в известной сте

nени определяет их вьrбор. Система цивилизационньrх ценностей 

неизбежно сказЬІвается на восприятии и практике применения прав 

человека, олределеннЬІм образом стандартизируя их. 

Та~ универсализм витальньrх прав че:ювека часто оказьmа

ется под угрозой декларативности в реальньrх условиях нехватки 

зкономич:ских, социальНЬІХ, духовньrх и иньrх ресурсов, а также не

достающего культурно-исторического и политико-правового опьrта 

конкретньrх народов и государств, стре!\-ІЯщихся, тем не менее, іу

манистически насьrrить свой nолитический процесс. Однако нельзя: 

забьшать, что современньrе концепции прав человека сущноtтно ло

строеньr на политической идее плюра.;щстической демократии и rу

манистического правового государства ' (!), или еще предметнее, 

встраиваются в структуру политического режима nолнархни 

(Р. Даль). Возможно, именно лозтому наиболее стройно они ложатся 

в ценностнь1е системьr европоцеитристской цивилизации и англо

саксонекой nолитической культурьІ?. В то же вре!\-ІЯ, в очагах так на

зьmаемой азиатской цивилизации и, соответственно, невестернизи

рованной политической культурьІ правам человека далеко не всегда 

придается общецивилизационное (либо доmщюе) значение. 

В силу особенностей исторического развития nостиндустри

альньrе сообщества характеризуются дуализмом воnлощения 

"социума гражданского" и "социума политического". И в качестве 

члена nолитического (т. е. государственна организованного) общест

ва индивид реализует себя не столько в пространстве универсальньrх 

естественньrх свобод, сколько в системе реально закреnленньrх и 

обесnеченньrх nрав и обязанностей гражданина своей страиЬІ, ее 

nравового nространства. Зто обстоятельство и nорождает тенден

цию региональной и политической стандартизации в практике при-

меиения прав человека. 
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Проблема корреляцин универсалий и стандартов онтолоrи
чески связана с международно-правовой практикой применения 

прав челове~ на разньrх континентах , в регионах и странах. На 
уровне же документальньrх источников, закрепляюrцих права Чело

века, возможно осуществлять ранжирование (по иерархической вер-

• тикали) , которое также свидетельствует о силе прояв:rения той юm 
иной тенденции . Для зтоrо целесообразно ввести критерии : истори
ческой значимости, nо.:штической действенносrи, регионально

культурной востребованности и социально-зкономической обесnе
ченности тех прав человека, которьrе заявленьІ в международно

правовьrх актах. 

Исходя из зтоrо, в международной практике реализации 

nрав человека вnолне обоснованно вьщеляют три уровня nолитико

правовьхх стандартов - общемяровой, региональпьІЙ и специфиче
СІ<ИЙ национально-государственньІЙ (наиболее политизированньІЙ) . 
Важной особенностью стандартизации является то, что в масшrаоах 
регионального и национального подходов возможна как расuшкри

тельная. так и несколько огра~нная интерnретация nрав челове

ка, что обусловлена и nолитическими, и религиозно-культурньrми 

традициями . 

УниверсальньІЙ же характер приобретают только стандарть1 ' 
общемпрового уровня, развивающие и конкретизирующие nринцип 
уважения прав человека. Признание во всем мире· nридает зтим пра

вовьL\І универсалия-r.І фактически обязь1вающий характер для любьrх 

государственно-правовЬІх систем. Так, не допускается отступление 

от универсалий, запрещающих щtскриминацию исключительно на 

основе расьr, цвета кожи, nола, язьrка, религии или социального 

происхождения, а также закреnляющнх право на жизнь, недоnусти

мость nьпок, рабства и т.п. 

Региональньrе стандартьх прав человека характеризуютел 

специфическими особенностями, обусловленньІми исторической 

традицией, тиnом общей культурьІ (цивилизованности) ооциума, 

доминантой духовной нормь1 (например, рели:rиозной), развернуто

стью демократии и уровнем либерализации стран, составляющих 

региональпьІй континиум . 

Национа.іІЬНо-государственная стандартизации nрав челове

ка 110 сути обусловлена опьпо:м правового ре гу дированиН отношений 
по линии "личность - общество - государство" и оnределяется 

обязательствами государств не только предоставлять лицам, нахо
лящимея под их юрисдикцией, определеннЬІе nрава и свободьr сло-
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жившейся nолитической сисrемьr, но такЖе ~е посяrать на те права 
и свободЬІ, которЬІе между11ародно-правовая практика ввела в сrатус 

уииверсалий. 

Тенденция сrаидартнзации особьІМ образом проявляется в 

процессе и.деолого-политических интерпретаций nроблемЬІ прав че
ловека. Зто можно nроследить в контексте 3-х парадигм политики и 

идеологии: 

а) либер(j.!Іьно-демократическая парадигма nоднимает пра

ва человека и свободу личности до аксиоматических? главньrх, неот

чуждаемьrх ценноегей человеческой цивилизации и культурьІ; либе

рально-демократическая идея свободьr не мифологема, а реальносrь 

политического бьrтия, подкрепляемая практикой западного горизон

тально ориентированного политического процесса с максимально 

развернуТьrми rуманисrическими ценносrями и nлебисцитарньrми 

механизмами; 

б) неоконсервативная парадигма рассматривает nрава че

ловека nрежде всего как праgа rражданнна, приравнив.ая последиеrо 

чаще всего к "свободному производитеJПО", которьrй рациона.JіЬно 

делеnqювал nраво на санкционирование своих свобод государству. · 

Зто соответсrвует также заnадиому (веСтернизированноJ\.rу) верти· 

кально ориентированному политическому nроцессу; 

в) соцuатІ-де:.,юкратuчес.кая парадиг..ча определяет, что 

права человека есть результат, следствие социальной справедливо

сrи, а также ее условие · (трактуемое как равенство стартовьrх соци· 

альИЬІХ возможностей), которое обеспечивает гражданское общество 

и государсrво, созданное им. Здесь доминирует не рациональное, а 

змоциональное начало, т.е. nрава человека рассматриваются как за· 

воевание :в ходе социально~политических баталий, оберегасмое об
щесrвенньrм интересом и политически уnолномочениьш правитель

ством (что, к сожаленmо, наиболее nодвержено декларативносrи). 

· Зта парадигма соответствует смешанноМ)' тиnу политического про
цесса; где гетероrенно соединенЬІ злементь1 азиатской и заnадной 

политической практики. 

· Обратимся к конкретному примеру. Национально-

государсrвенньrй способ реализаuии права человека на обжалованне 

незаконньrх дейсrвий должностньІх лиц, государственньrх органов в 

суде самьrм непосредственньrм образом зависит от таких политиче· 

ских обстоятельсrв: каким образоми в какой мере в rосударственно

правовой практике осуществляется принциn независимости судеб· 

ной власти; каков авторитет суда как правового института в общест-
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ве; насколько "свободен" доступ граждан в єудебньrе Инстанции и 

пр . Очевидно, что правящая политическая злита, несмотря на пле

бисцитарньrй характер современньrх политических технологий и 

процедур, может под влиянием того илн иного идейно

уолнтического стандарта "развернуrь" , .mбо "сузить" меру незави

симости и авторитета судебной власти. 

Кроме того, существует в современной политической прак

тике идеологические и друrие духовньrе системЬІ, которьrе состав

ляют оппозицшо лнберально-демократической "идее прав человека и 
свободе личности. Речь идет не только об ортодоксальном марксиз

ме-ленинизме, но и о неокоммунизме, противопоставляющем 

"правам человека" идею "полного социального равенства" , завае

ванного в бескомпромиссной классовой борьбе. Неофашистская ·же 
идеология и расизм явЛяются идейньІМИ антиnодами rуманистиче

ской теории . 

Исламскнй фуНдаме:нталнз:м , к примеру, рассматривает 
концепцию прав человека как форму идеологической зкспансии 

христианской идеи в !І.І)'сульманский мир . Причем угроза мусуль

манекой идеитичности раскрьmается по двум линням принципиаль

ного противостояния: а) светская ' свобода -против клерикальной 

исламской догмьr и аскетизма и б) европейская государственкость с 
ее опьrтом англо-саксонекой демократии - против особого, уни

кального n)rrи "исламс~х государств". 
Абсолютизация некоторьrми слаборазвитьrми государства

ми Африки и Азин собственной историко-политической индивиду

альности создает реrиоиальньrе и национально-политические импе

рщ-ивьr, противостоящие универсал:иям прав человека, демократии, 

rуманизма: так, расизм бельrх народов породил "черньrй расизм", 

появились попьrтки исторического оправдання диктатур , апартеи

дов, геноцида и пр . 

Наконец, идеи пансла:визма, которьrе в постком!І.І)'нистиче

с:кой Европе и некоторЬІХ государствах СНГ переродились в 

"версии" сверхпатриотизма, ультранационалнзма, русофобии илн, 
цаборот, русофилни и взятьr на вооруженне заЧастую зкстремист

скими политическими организациями, также резко направленьr про

тив либеральнЬІх идей прав человека как "nродукта" западной демо

((ратии. 

Однако прИ всем различии и специфике "культурного кода" 
так назьrваемЬІх локальньrх цивилнзаций, сло~шцхся на планете, 

мьr вправе говорить 6 необходимости и возможности воплощения в 
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каЖдой из них общечеловеческих моральньrх и социальньrх ценно
стей, непременньrм злементом которьrх являются основнЬІе права 

челове:ка, закреnленньІе во Всеобщей деІ<Ларации. Более того, nред

ставляется, что международное гуманитарное nраво, находясь в 

полном согласии с человеческой природой, nри условии rрамотного 
1применения :как уииверсалий, так и регионально-политических 
стандартов ст:щет приемлемьІМ для всех рас, народов, культур и 

взглядов. Путь к совремеиной nолиархип - зто не есть уиификация 

чьих-то передовьrх политико-правовьхх образцов, напротив, демо

кратические стандартьr в политике и праве сохраняют цепиость на

ционального опьхта и традиций, но при зтом предохраняют от узур

пации человеческие права и свободьх. 

Список литературьІ: І . ПечЧен А Человеческие качества.- М.: Нау-
ха, 1980. 
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